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1. Tekstā lietotie termini, jēdzieni un saīsinājumi
1. Avārijas komanda – organizēta un apmācīta daļas darbinieku grupa, kuras rīcībā ir tehnika
un speciālais inventārs reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumu veikšanai.
2. Bīstama hidrometeoroloģiska dabas parādība – dabas procesi vai parādības,
hidroloģiskas izcelsmes notikums vai hidroloģisku procesu rezultāts, kas rada postošu ietekmi uz
cilvēkiem, īpašumu un vidi.
3. Bīstamās kravas – kravas, kas pārvadāšanas vai uzglabāšanas procesā savu īpašību dēļ var
izraisīt sprādzienu, ugunsgrēku vai citus postījumus, kā arī apdraudēt cilvēku dzīvību vai
veselību.
4. Bīstamā viela – ķīmiskā viela vai produkts, kas tai piemītošo fizikālo, ķīmisko, bioloģisko
vai toksikoloģisko īpašību vai fizikālā stāvokļa dēļ var radīt draudus cilvēku dzīvībai un
veselībai, dzīvniekiem, nodarīt kaitējumu videi un materiālajām vērtībām.
5. Bīstamība – ķīmiskajai vielai vai ķīmiskajam produktam piemītoša īpašība vai fizikālais
stāvoklis, kas rada vai var radīt kaitējumu cilvēka dzīvībai vai veselībai, videi.
6. Civilā aizsardzība – organizatorisku, inženiertehnisku, ekonomisku, finansiālu, sociālu,
izglītojošu un zinātnisku pasākumu kopums, kuru īsteno, lai nodrošinātu reaģēšanu katastrofu
gadījumos vai pastāvot katastrofas draudiem, kā arī atbalstītu valsts aizsardzības sistēmas
vajadzības, ja noticis militārs iebrukums vai sācies karš.
7. Dabas katastrofas – meteoroloģiskās un hidroloģiskās parādības, kas spēj izraisīt vētru,
viesuļvētru, plūdus, atkalu, stipru salu, stipru snigšanu, lielu karstumu, mežu un kūdras purvu
ugunsgrēkus, kā arī epidēmijas, epizootijas, epifitotijas.
8. Dezaktivācija – radioaktīvā piesārņojuma aizvākšana, lai samazinātu paliekošo radioaktīvo
vielu daudzumu uz virsmām, cilvēka organismā, materiālos vai citos vides objektos.
9. Evakuācija – cilvēku un/vai dzīvnieku organizēta pārvietošana, materiālo vērtību
nogādāšana ārpus riska zonas.
10. Glābšanas darbi – pasākumu kopums, lai glābtu cilvēkus un/vai dzīvniekus, kuri bez citu
palīdzības nevar izkļūt no bīstamo faktoru ietekmes zonas uz drošu vietu, sniegtu pirmo
palīdzību cietušajiem.
11. Individuālie aizsardzības līdzekļi - ražotāja izveidotas ierīces, iekārtas un sistēmas, kas
sastāv no vairākiem atsevišķiem izstrādājumiem un paredzētas lietotāja aizsardzībai pret risku,
ko rada viens vai vairāki kaitīgi vai bīstami darba vides faktori.
12. Jonizējošā starojuma avoti – ierīces, radioaktīvās vielas, kodolmateriāli, radioaktīvie
atkritumi vai iekārtas, kas spēj ģenerēt jonizējošo starojumu vai no neradioaktīviem materiāliem
radīt radioaktīvās vielas, tos apstarojot ar daļiņām vai augstas enerģijas gammas starojumu, kā
arī jonizējošā starojuma ģenerēšanas tehnisko iekārtu nozīmīgas daļas.
13. Katastrofa – negadījums, kas apdraud cilvēku dzīvību vai veselību, izraisa cilvēka upurus,
nodara materiālos zaudējumus vai kaitējumu videi un pārsniedz skartās sabiedrības spēju novērst
sekas ar attiecīgajā teritorijā esošo, reaģēšanā iesaistīto operatīvo dienestu resursiem;
14. Ķīmiskā avārija – notikums ar ķīmisku vielu noplūdi no tehnoloģiskām iekārtām vai
bojātām tilpnēm.
15. 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.
16. Paaugstinātas bīstamības objekti – komercsabiedrību vai individuālo komersantu objekti,
kuru saimnieciskā darbība saistīta ar enerģijas ražošanu vai uzkrāšanu, elektromagnētisko
starojumu, kā arī ar ugunsnedrošu, sprādzienbīstamu, bīstamu ķīmisku vielu un produktu,
bioloģiski aktīvu, radioaktīvu vielu un kodolmateriālu ražošanu, apstrādi, pārstrādi, lietošanu,
uzglabāšanu, transportēšanu un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu tādā daudzumā, kas
tehnogēnā katastrofā vai ārēju faktoru iedarbībā var nodarīt kaitējumu personai, īpašumam vai
videi ārpus komercsabiedrības vai individuālā komersanta objekta teritorijas.
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17. Pali – ūdens līmeņa paaugstināšanās upēs un ezeros pavasara periodā, kas rada to
pārplūšanu un raksturojas ar ilglaicīgu ūdens līmeņa noturību.
18. Pirmā palīdzība – nekavējoša palīdzība cietušajiem nelaimes gadījumā, kuru var sniegt
personas, kurām ir kvalifikācija medicīnā vai tās nav, savu zināšanu un iespēju robežās,
neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma.
19. Plūdi – ūdens līmeņa celšanās upēs un ezeros, kas var notikt lietus vai sniega segas straujas
kušanas, ledus (vižņu) sastrēgumu, hidrotehnisko būvju avāriju, kā arī citu dabas parādību
rezultātā.
20. Preventīvie pasākumi – pasākumi, kurus veic, lai novērstu katastrofas iespēju.
21. Radiācijas avārija – notikums, kā rezultātā valstī vai ārpus tās teritorijas konstatēts
radiācijas līmenis, kas būtiski pārsniedz ilggadējo mērījumu rezultātā konstatēto radiācijas fona
līmeni un var tikt pārsniegti apstarojuma dozu limiti, apdraudot iedzīvotāju veselību.
22. Radioaktīvā viela – viela, kura satur vienu vai vairākus radionuklīdus – izotopus, kas atomu
pārvēršanās procesā rada jonizējošo starojumu ar kopējo vai īpatnējo radioaktivitāti, kura
pārsniedz pieļaujamos lielumus un no kuras nepieciešams aizsargāt darbiniekus, iedzīvotājus un
vidi.
23. Reaģēšanas pasākumi – pasākumi, kurus veic, lai ierobežotu vai likvidētu postošos
apstākļus un to izraisītās sekas, novērstu vai mazinātu iespējamo kaitējumu cilvēkiem, īpašumam
un videi.
24. Resursi – ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbos iesaistītie daļas darbinieki, citu
operatīvo dienestu darbinieki, citas fiziskās un juridiskās personas, automobiļi, cita tehnika,
aprīkojums, ugunsdzēsības vielas, absorbenti, citas vielas un materiāli.
25. Risks – cilvēka darbības vai dabas procesu izraisīta nevēlama notikuma realizācijas
varbūtība noteiktā teritorijā un laika periodā un šī notikuma seku iespējamo apjomu
apvienojums.
26. Riska avots – tehnisks objekts, sociāla vai dabas parādība, kas pie noteiktajiem
nosacījumiem var novest pie negadījuma.
27. Riska faktori – riska lieluma iespaidojošie parametri, kas atkarīgi no tehniskajām ierīcēm,
tehnoloģiskajiem procesiem, apkalpojošiem procesiem un darbības nodrošināšanas.
28. Riska zona – teritorija, kuru var iespaidot bīstamie faktori.
29. Rūpnieciska avārija - avārija, ko izraisa vai var izraisīt nekontrolēts ķīmiskais vai
tehnoloģiskais process, nekontrolētas darbības vai citi nevēlami notikumi.
30. Seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi – pasākumi, kurus veic, lai saglabātu vai
minimālā līmenī atjaunotu sabiedrības dzīves nodrošināšanas pamatfunkcijas, kas saistītas ar
iedzīvotāju izdzīvošanu.
31. Sprādziens – momentāna (eksplozīva) vielas vai maisījuma ķīmiskā pārvērtība, kurā izdalās
liels enerģijas daudzums, kas rada paaugstinātu spiedienu (pārspiedienu un triecienvilni).
32. Spiedieniekārta – tvertnes, cauruļvadi, drošības ierīces un spiediena ierīces, kā arī elementi,
kas piestiprināti spiedienam pakļautām virsmām (piemēram, uzmavas, uzgaļi, savienojumi,
atbalsti, rokturi).
33. Spiedieniekārtu komplekss – atsevišķas spiedieniekārtas, kuras ražotājs ir samontējis,
izveidojot vienotu darbspējīgu iekārtu.
34. Tehnogēna katastrofa – katastrofa, kuru izraisījusi saimnieciskā darbība.
35. Trauksmes signāls – noteiktā – teritorijā vai komercsabiedrībā pārraidīts signāls, kas
brīdina par rūpniecisku avāriju, katastrofu vai tās draudiem un nepieciešamību darbiniekiem
attiecīgi rīkoties un veikt aizsardzības pasākumus.
36. Ugunsgrēks – degšana, kas nekontrolējami izplatās laikā un telpā un kam raksturīga
karstuma izdalīšanās līdz ar dūmiem un/ vai liesmām.
37. Ugunsgrēka dzēšana – organizēta darbība, ko veic, lai likvidētu ugunsgrēku, glābtu
(evakuētu) fiziskās personas, dzīvniekus, materiālās vērtības, kā arī aizsargātu vidi ugunsgrēka
dzēšanas laikā.
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38. Ugunsdrošība – atbildība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz ugunsgrēku
novēršanu, sekmīgu dzēšanu un to seku mazināšanu.
39. Automātikās ugunsaizsardzības iekārtas – stacionāras automātiskās ugunsaizsardzības
iekārtas, automātiskie ūdens aizsegi, automātiskās ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes iekārtas,
stacionārās automātiskās dūmu aizsardzības iekārtas, ugunsgrēka un citu avārijas situāciju
izziņošanas un evakuācijas vadības iekārtas.
40. Ugunsdzēsības aparāts – ierīce, kas satur ugunsdzēsības vielu, kuru var izlādēt uz uguni
iekšējā spiediena darbības rezultātā.
41. Ugunsdzēsības hidrants – ugunsgrēka dzēšanai paredzēta ierīce ūdens ņemšanai no ārējā
ūdensvada tīkla.
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2. Plāna mērķis, uzdevumi un prognozējamie rezultāti
Bauskas novada civilās aizsardzības pasākumu plāna mērķis un uzdevums ir nodrošināt
Bauskas novada civilās aizsardzības sistēmas darbību katastrofu pārvaldīšanā, lai novērstu vai
mazinātu iespējamo kaitējumu cilvēkiem, īpašumam un apkārtējai videi.
Civilās aizsardzības plānošanas un rīcības mērķi, rīcības virzieni, uzdevumi un
prognozējamie rezultāti ir īstenot civilās aizsardzības likuma prasības, panākt civilās aizsardzības
sistēmas saskaņotu rīcību iespējamo katastrofu, avāriju vai ugunsgrēku gadījumos, sniegt
palīdzību iedzīvotājiem, novērst vai mazināt katastrofu iespējamo apdraudējumu cilvēku dzīvībai
un veselībai, kaitējumu īpašumam, videi un tautsaimniecībai.
Civilās aizsardzības pasākuma plāna veikšanā tiek noteikti šādi uzdevumi:
 izstrādāt novada, kā arī komercsabiedrību civilās aizsardzības pasākumu plānus;
 noteikt preventīvos pasākumus novada institūciju un glābšanas dienestu rīcībai;
 noteikt novada institūciju un glābšanas dienestu rīcību gatavības, reaģēšanas un seku
likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanas laikā.
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3. Bauskas novada administratīvi teritoriālais un ekonomiskais
raksturojums
3.1. Novada administratīvi teritoriālais iedalījums
Bauskas novadā apvienojušies Īslīces pagasts, Gailīšu pagasts, Ceraukstes pagasts,
Brunavas pagasts, Vecsaules pagasts, Dāviņu pagasts, Codes pagasts, Mežotnes pagasts un
Bauskas pilsēta. Administratīvais centrs atrodas Bauskas pilsētā.

3.2. Teritorijas ģeogrāfiskais, hidroģeoloģiskais, meteoroloģiskais un
klimatiskais raksturojums
Bauskas novads ģeogrāfiski atrodas Latvijas Dienvidu daļā.
Klimatiskos apstākļus, tāpat kā visā Latvijas un Bauskas novadā, ietekmē Atlantijas
okeāna un Baltijas jūras tuvums kā rezultātā veidojas mainīgi un grūti prognozējami laika
apstākļi. Latvijas klimats veidojas ciklona atnesto jūras gaisa masu tiešā ietekmē, kas rada
apmākušos laiku un nokrišņus. Anticiklonus jeb augsta spiediena apgabalus rada kontinentālo
mēreno platuma grādu arktiskās un tropiskās gaisa masas. To ietekmē vasarā veidojas silts,
saulains un sauss laiks, savukārt ziemā -auksts laiks. Bauskas novads atrodas valsts dienvidu
daļā, relatīvi siltā un sausā Latvijas klimatiskā rajonā. Tā rezultātā klimats ir kontinentālāks un
veģetācija sākas 10 -14 dienas ātrāk kā Latvijas ziemeļu daļā.
Valdošie vēji pārsvarā ir dienvidu, dienvidrietumu vai dienvidaustrumu. Lielākais vēja
ātrums ir rudens - ziemas periodā, mazākais – vasarā. Zemgalē ir vismazākais nokrišņu
daudzums Latvijā, mazāk par 600 ml.
Klimats ir labvēlīgs zemkopībai, jo, atšķirībā no Latvijas ziemeļu daļas, Zemgalē ir
visgarākais aktīvais veģetācijas periods.
Bauskas novads izvietots Latvijas Republikas dienvidu un Zemgales līdzenuma dienvidu
daļā. Bauskas novads robežojas ar Lietuvas Republiku, Rundāles novadu, Vecumnieku novadu,
Iecavas novadu un Ozolnieku novadu. Bauskas novads izvietots Lielupes, Mēmeles un Mūsas
upju abos krastos un ietilpst Lielupes sateces baseina teritorijā. Lielupe ir daļa no novada
teritorijas dabiskās robežas. Tā veido robežu ar Rundāles novadu.
Bauskas novada teritoriju šķērso valsts galvenais autoceļš A 7, kā arī valsts reģionālie
autoceļi.
Ģeoloģija un derīgie izrakteņi. Bauskas novada teritorija atrodas Viduslatvijas zemienes
Zemgales līdzenumā, tātad reljefs ir līdzens. Virsmas augstums palielinās no 20m virs jūras
līmeņa ziemeļu daļā līdz 30m virs jūras līmeņa dienvidu daļā.
Ģeoloģiskās uzbūves pamatīpašības Bauskas novadā, tāpat kā visā Latvijas teritorijā, nosaka
divi pēc sastāva un veidošanās apstākļiem krasi atšķirīgi elementi: kristāliskais pamatklintājs un
nogulumiežu sega.
Pamatklintājs radies pirms apmēram 1,5-2,0 miljardiem gadu un to veido intensīvi
metamorfizēti dažāda sastāva gneisi, migmatīti, kvarcīti un intruzīvie (ganīti) ieži. Pamatklintāja
virsa, kura sasniegta vairākos dziļurbumos, novada teritorijā atrodas 995 - 1187 m dziļumā.
Bauskas novada teritorijā nogulumiežu segu pārsvarā veido ķīmiskās izgulsnēšanās un
klasiskie (drupu) ieži. Nogulumiežu segas biezums palielinās novada rietumu virzienā no 955m
Vecumnieku novada pierobežā līdz 1187m Lāču urbumā, kas atrodas Mežotnes pagastā.
Pēc Latvijas teritorijas tektoniskās rajonēšanas datiem Bauskas novads iekļaujas tā sauktajā
Viduslatvijas monoklintainē, kuras viendabīgo uzbūvi saposto vairākas zemākas pakāpes
ielieces, daudzi lokālie pacēlumi, kā arī vairāki lūzumi.
Nogulumiežu segu Latvijas teritorijā pieņemts iedalīt četros struktūrstāvos ar šādiem
nosaukumiem: Baikāla, Keledonijas, Herdīcijas un Alpu struktūrstāvs. Bauskas novada
ģeoloģisko uzbūvi nosaka Keledonijas, Herdīcijas un Alpu struktūrstāvos esošie nogulumieži.
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No mūsdienu ģeoloģiskajiem procesiem Bauskas novadā norisinās upju ģeoloģiskā darbība.
Vietās, kur upju gultnes meandrē, vērojami tā sauktie gultnes procesi. To darbības rezultātā
norisinās irdenā materiāla, kas veido palienes, noskalošana un pārveidošana. Noārdītais materiāls
akumulējas kādā citā upes ielejas daļā. Vietās, kur ieleju nogāzes ir stāvas, palu un virspalu
terases izveidotas vāji, dažviet notiek gultnes erozija. Šī procesa darbības rezultātā notiek upes
gultnes padziļināšanās un garenprofila izlīdzināšanās. Šis process novērojams Lielupes ielejā, kā
arī teritorijā esošo mazāko upīšu gultnes daudzviet ir iztaisnotas melioratīvo darbu veikšanas
laikā pagājušā gadsimta sešdesmitajos līdz astoņdesmitajos gados. Gar Lielupes upes ieleju
atrodas vairākas dolomīta atradņu iegulas.
Bauskas novada teritorijā tiek izmantotas vairākas vietējas nozīmes smilts atradnes. Iegūtā
smilts derīga uzbērumiem, vietējo ceļu remontam, lauku planēšanai; grantaina smilts – to var
izmantot kā drenējošo grunti ceļa segas veidošanā, betona vai asfaltbetona izgatavošanā. Smilts
atradnes izstrāde veicama atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pēc ieguves izbeigšanas jāveic
teritorijas rekultivācija.
Situācijas apraksts. Bauskas novada teritorijas lielākajā daļā zemes virskārtu veido morēnas
smilšmāls un mālsmilts, kuros sporādiski ir iekļauti ar ūdeni piesātināti smilts un grants slāņi un
lēcas. Šie ūdeņi ir labāk pasargāti no piesārņošanas un uzskatāmi jau par artēziskiem jeb
spiedūdeņiem. Kopumā jāatzīmē, ka kvartāra ūdens horizontu (kā gruntsūdeņu, tā arī
spiedūdeņu) nevienmērīgais un nelielais biezums, un daudzviet neaizsargātība no piesārņojuma
ļauj šo horizontu ūdeņus izmantot galvenokārt tikai atsevišķu zemnieku saimniecību un nelielu
objektu ūdens apgādes vajadzībām.
Pirmais no zemes virspuses pirmskvartāra horizonts: Kursas – Jonišķu ūdens horizonts
izplatīts nelielā teritorijā tikai Bauskas novada rietumu daļā, kur horizonta efektīvais biezums
nepārsniedz 3 – 5 m, tādēļ tā izmantošana nav perspektīva.
Stipinu horizonts izplatīts daudz plašākā teritorijā, kur ūdeņus saturošo plaisaino dolomītu
biezums vietām sasniedz 10 m (vidēji ap 5 m). Stipinu horizonta ūdeņi ir spiedūdeņi, kuri ir
Mēmeles un Mūsas ielejā. Stipinu svītas nogulumiem atsedzoties šo upju stāvajos krastos,
pazemes ūdeņi avotu veidā izplūst zemes virspusē.
Pašlaik Bauskas novada teritorijā Stipinu horizontā ierīkoti tikai 5 ekspluatācijas urbumi,
kurus izmanto tikai nelielu objektu apgādei ar dzeramo ūdeni. Daudz biežāk ūdens apgādei
novadā tiek izmantots Daugavas – Pļaviņu ūdens komplekss, kurš iekļauj sevī arī Salaspils svītas
vāji ūdens caurlaidīgos iežus ar ģipšakmens iegulām. Pašlaik Daugavas - Pļaviņu kompleksā
ierīkoti 70 ūdens ekspluatācijas urbumi.
Nākamo, Gaujas horizontu, var uzskatīt par garantētu ūdens apgādes avotu visā novada
teritorijā. No tā dzeramo ūdeni iegūst 180 urbumos.
Iesāļūdeņi Bauskas novadā sastopami lokālos iecirkņos Stipinu, Ogres, Pļaviņu – Daugavas
un Arukilas ūdens horizontos.
Sāļūdeņi Bauskas novada netiek izmantoti, bet nākotnē to pielietošana varētu būt
nepieciešama.
Dzeramā ūdens kvalitāte ir nozīmīgs cilvēku veselību ietekmējošs faktors, kas ietekmē
teritorijas attīstību. Bauskas novadā raksturīgs augsts dzelzs saturs (0,8–3 mg/l, norma < 0,3
mg/l), nepietiekams fluora daudzums (0,4-0,5 mg/l, norma 21,5 mg/l), vietām paaugstināts kaļķu
saturs. Tā kā Bauskas novada dzeramajam ūdenim tiek izmantoti pazemes ūdeņi, tad galvenā
problēma ir atdzelžošanas iekārtu trūkums.
Bauskas novadā nav novērots pazemes ūdeņu piesārņojums, bet konstatēti vairāki
punktveida piesārņojumi, t.sk. dažādas nozīmes pamestie objekti: fermas, mehāniskās darbnīcas,
bijušās minerālmēslu noliktavas, kuras potenciāli var uzskatīt par piesārņojošu objektu u.c.
Tā kā Bauskas novada teritoriju šķērso naftas vads “Ventspils – Polocka” un bieži tiek
konstatēti nelegāli pieslēgumi, vada īpašnieks ir atbildīgs par avārijas seku likvidēšanu, augsnes
un ūdens piesārņojuma novēršanu.
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3.3. Iedzīvotāju skaits un blīvums
Iedzīvotāju skaits Bauskas novadā ir 24946. (01.01.2013. CSP dati)

3.4. Rūpniecības un lauksaimniecības objekti, dzelzceļa līnijas, galvenie
autoceļi, naftas un naftas produktu vadi, maģistrālie gāzes vadi, ostas,
lidostas, hidroelektrostacijas un citi civilās aizsardzības sistēmai
nozīmīgi objekti
(pielikumā Karte)
Minētās teritorijas šķērso valsts galvenais autoceļš A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža un
valsts reģionālie autoceļi- P103 Dobele – Bauska, P87 Bauska-Aizkraukle, P88 BauskaVecumnieki, P94 Bauska-Staļģene.
Bauskas novada paaugstinātas bīstamības objektu saraksts
Nr.
p.k.

1
1.

2.

3.

Objekta
nosaukums

2
3
SIA NESTE Pionieru iela 2
LATVIJA
Bauska, LV-3901
tālr. 80009006
SIA NESTE Elejas 1, Bauska
LATVIJA
LV-3901
tālr. 80009006
SIA
”Dīči”, Codes pag.
LUKOIL
LV-3901
BALTIJA R tālr. 67301528

4.

SIA
Bērzkalni

5.

SIA
APARTS

6.

7.

8.

9.

Objekta adrese,
tālrunis

SIA
„R plus R”
SIA
„Latvija
Statoil”
SIA
„Latvija
Statoil”
„Latvijas
propāna

Objekta juridiskā
adrese, tālrunis

4
Bauskas iela 58a
Rīga, LV-1004
tālr. 67103355
Bauskas iela 58a
Rīga, LV-1004
tālr. 67103355
Alijas iela-3
Rīga, LV-1046
tālr. 67066400

Darbības
raksturojums

Klasificējošais
kritērijs

5
DUS

33a

DUS

33c
33a

DUS

6

33c
33a
33c

Bērzkalni
Īslīces pag.
LV3901
tālr. 63926542
Grenstāle
Brunavas pag.
LV-3907
tālr. 63946276

Bērzkalni
Īslīces pag. LV-3901
tālr. 63926542

DUS

17
33a

Katrīnas dambis
14/203
Rīga, LV-1045
tālr. 67508428

DUS

33c
33a

”Rutki”, Codes
pag. LV-3901
tālr. 29408545
„Ozolnieki”
Ceraukstes pag.
tālr. 63960304
Zaļā iela 10,
Bauska
LV-3901
tālr. 63922217
Upmalas iela 6
Bauska, LV-3901

”Rutki”, Codes pag.
LV-3901
tālr. 29255526
Duntes iela 6, Rīga
LV-1013
tālr. 67088100
Duntes iela 6, Rīga
LV-1013
tālr.67088100

DUS

Kurzemes prospekts
19
10

33c
17
33c
DUS

33a

DUS

33c
33a

GUS

33c
17
17

Bīstamās
vielas
daudzums
(ja tāda ir
objektā)

7
95-100
98-50
DD-100
92-60
95-95
98-60
DD-120
95-15
98-10
DD-35
ŠG-16
92-10
95-20
98-10
DD-20
92-25
95-25
98-25
DD-50
ŠG-13
95-20
DD-30
95-75
98-25
DD-125
95-50
98-25
DD-50
ŠG-5
ŠG-2*16

gāze”

tālr. 63927961

10.

SIA
”Aksion”

11.

SIA
„PROPANA

„GRAŠI”
Codes pag.,
Bauska
LV-3901
tālr. 63922391
Transporta bāze
Codes pag.,
Bauska LV-3901
tālr. 63925045
Dvari, Gailīšu pag.
Bauskas nov.
LV-3918
tālr. 63956245
tālr. 26555833
Purjāņi, Gailīšu
pag.
Bauskas nov.
LV-3931
tālr.29459322

BUTANAG
ĀZE”
12.

SIA
“Uzvara
lauks”

13.

SIA
“Ausmas”




Rīga, LV-1067
tālr. 67413709
„GRAŠI”
Codes pag., Bauska
LV-3901
tālr. 63922391

GUS

17

ŠĢ-52
16
16*2

Katoļu iela 22, Rīga
LV-1003
tālr. 67204346

GUS

17

ŠG-13

Dvari, Gailīšu pag.
Bauskas nov.
LV-3918
tālr. 63956245
tālr. 26555833
Mārupes iela 5/9
Rīga
tālr. 29432751

DUS

33c

DD-25*2

Stiklapla
sta
ražošana

2-tabule
4.

20.t

Bauskas novadu šķērso maģistrālais gāzes vads, spiediens 1.6 megapaskāli.
Bauskas novadu šķērso maģistrālais naftas produktu vads. Naftas vada iebūves dziļums
0,8 – 2,5 m, diametrs 700 mm, darba spiediens līdz 64 atm.
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4. Pašvaldības teritorijā iespējamie apdraudējumi
4.1. Dabas katastrofas
Plūdi
Bauskas novada plūdu apdraudētā teritorija veidojas pārsvarā Mūsas upes baseinā. Pie
maksimālā palu līmeņa plūdu apdraudētā teritorija var sasniegt 20 ha.
Plūdus var izraisīt:
 pavasara pali,
 ļoti stiprs lietus.
Plūdu riska teritorijas - Lielupes labajā krastā upes tiešā tuvumā esošās Mežotnes pagasta.
Mežotnes un Cepļa ciematu ēkas.
Vētras, viesuļvētras
Iedzīvotājus, tautsaimniecības objektus var apdraudēt virpuļvētra ar vēja ātrumu 25 m/s un
vairāk, vējš ar ātrumu 30 m/s un vairāk, kā arī lietus, ja nokrišņu daudzums pārsniedz 50 mm un
vairāk.
 Vētra - ja vēja ātrums sasniedz 20 – 25 m/s
 Stipra vētra – 25-33 m/s
 Viesuļvētra - 33 m/s un vairāk
 Virpuļstabs - 25 m/s nelielā teritorijas platībā
Stipra snigšana, sniegputeņi (sniega vētras)
 Stipra snigšana – nokrišņu daudzums vairāk par 7mm 12 st. laikā
 Ļoti stipra snigšana – nokrišņu daudzums vairāk par 20mm 12 st. laikā
 Stiprs sniegputenis – vēja ātrums 15 m/s
Apledojumi (atkala)
Apledojums var rasties pēc straujas temperatūras maiņas.
 Atkala (slideni ceļi) – noguluma diametrs uz vadiem nepārsniedz 6 mm
 Stipra atkala (ļoti slideni ceļi) – noguluma diametrs uz vadiem nepārsniedz 20 mm
 Ļoti stipra atkala (ceļi īpaši slideni) – noguluma diametrs uz vadiem 20 mm un lielāks
Mežu un kūdras purvu ugunsgrēki
Vislielākā iespējamība - vasarā liela sausuma un karstuma periodā, vai arī kūlas
dedzināšanas laikā, ja sauss pavasaris.
Bauskas novadā kopējā mežu masīvu platība ir 1387,9 ha. Bauskas novadā ir divi vērā
ņemami kūdras purvi (Galenieki 555 ha un Lambārte 409 ha) ar kopējo platību 959ha.
Lielu meža vai kūdras purvu ugunsgrēku gadījumos ārkārtējo situāciju pēc Mežu
departamenta vai virsmežziņa rakstiska ierosinājuma izsludina un atsauc Bauskas novada
pašvaldības vadītājs.
Zemestrīces
Zemestrīces izsauc zemes garozas seismiskās svārstības, kā arī vulkānu izvirdumi. Bauskas
novads neatrodas seismiski aktīvā zonā, un jūtamas zemestrīces novadā nav novērotas.

4.2. Tehnogēnās katastrofas
Vides radioaktīvais piesārņojums
Bauskas novada teritorijas radioaktīvais piesārņojums var rasties kādas no Baltijas reģionā
esošās AES avārijas rezultātā. Ņemot vērā biežāk valdošos ZR un R vējus, kā arī samērā nelielo
attālumu (apmēram 220 km), par bīstamāko būtu jāuzskata iespējamā avārija Oskarshammas
AES Zviedrijā. Pastāvot noteiktiem meteoroloģiskiem apstākļiem ir iespējami radioaktīvie
nokrišņi pēc AES avārijām Ignalinas AES (attālums 220 km Lietuva), S.Pēterburgas AES
(attālums 410 km Krievija), kā arī no citām attālāk esošām AES. Radioaktīvais piesārņojums var
rasties transporta avāriju rezultātā, gadījumos, kad tiek transportētas radioaktīvas vielas
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( kodoldegviela, radioaktīvie atkritumi, u.c.) un lidojošu objektu ( kosmiskais aparāts ar
kodoldzinēju, kodolieroču nesējaparāts) avāriju rezultātā. Lokālu radioaktīvo saindējumu var
radīt rajonā ievesti radioaktīvi saindēti pārtikas produkti, materiāli, priekšmeti.
Avārijas gāzes apgādes sistēmās
Bauskas novada teritoriju šķērso maģistrālais gāzes vads ar atzaru Bauska - Rundāle, darba
spiediens līdz 55 atm.
Avārijas naftas apgādes sistēmās
Bauskas novadu šķērso maģistrālais naftas produktu vads. Naftas vada iebūves dziļums 0,8
– 2,5 m, diametrs 700 mm, darba spiediens līdz 64 atm.
Transporta avārijas
Avārijas var notikt uz autoceļiem. Pēdējos gados pieaug autotransporta t.sk. bīstamo kravu
apjoms uz novada ceļiem, kas izraisa draudus satiksmes dalībniekiem, iedzīvotājiem un videi.
Bauskas novada teritorijā lielākā katastrofu rašanās iespēja transporta avāriju rezultātā
pastāv teritorijā, kurus šķērso valsts galvenais autoceļš A7 Rīga – Bauska-Lietuvas robeža.
Pārējā Bauskas novada teritorijā bīstamo kravu pārvadājumu apjoms ir neliels un sastāv pārsvarā
no sašķidrinātās dabasgāzes, naftas produktu un skābekļa (balonos) pārvadājumiem
autotransportā nelielos daudzumos. Aviācijas katastrofu rašanās iespējas ir minimālas. Ķīmiska
rakstura avārijas uz citām blakus novadus šķērsojošām transporta maģistrālēm, kas varētu
iespaidot Bauskas novadu teritorijas drošību, ir maz ticamas.
Elektrotīklu bojājumi
Elektrotīklu bojājumus var izsaukt vadu apledojums, snigšana, vēja iespaidā nogāzto koku
uzkrišana uz elektropārvades līnijām, bojājumi transformatoru apakšstacijās, terora akti u.c.
Avārijas siltumapgādes sistēmās
Avārijas siltumapgādes sistēmās var rasties elektroapgādes avāriju rezultātā, kā arī liela sala
gadījumā (ūdensvada aizsalšana ). Apakšzemes inženierkomunikāciju plīsumi. Gāzes vadu, vai
elektropārvades līniju avāriju rezultātā var tikt pārtraukta siltumapgāde.
Avārijas ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmās
Avārijas ūdens apgādes sistēmās notiek maģistrālo un sadales cauruļvadu bojājumu
rezultātā, kas izsauc spiediena kritumu sistēmā.
Avārijas energoapgādes sistēmās var izsaukt aukstā ūdens apgādes sistēmu sūkņu
apstāšanos.
Kanalizācijas sistēma nodrošina notekūdeņu (fekāliju, saimniecisko, ražošanas, atmosfēras
nokrišņu) pieņemšanu un novadīšanu, ieskaitot to bioloģisko attīrīšanu.
Ļoti bīstama ir notekūdeņu iekļūšana tīrā ūdens cauruļvados dažādu avāriju rezultātā.
Avārijas sakaru uzņēmumos
Sakaru uzņēmumos avārijas var rasties elektropadeves avārijas gadījumos, dabas katastrofu
rezultātā, kā arī iespējami terora akti, kas vērsti tieši uz sakaru komunikācijām.

4.3. Sabiedriskās nekārtības, terora akti, bruņoti konflikti
Sabiedriskās nekārtības
Sabiedriskās nekārtības rodas atsevišķu iedzīvotāju grupu neapmierinātības rezultātā,
protestējot pret valsts vai pašvaldību institūciju darbību vai bezdarbību, kā arī masu pasākumu
organizēšanas laikā.
Bauskas novada teritorijā nav aktīvas dažādas organizācijas, kuras aicinātu uz masu
mītiņiem un nekārtībām. Nav novērotas iedzīvotāju aktivitātes šādā jomā. Sabiedriskās
nekārtības ir maz ticamas.
Terorisms
Bīstams riska veids, kas var apdraudēt iedzīvotāju drošību, ir terorisms.
Teroristi savu mērķu sasniegšanai visbiežāk izmanto šaujamieročus un sprāgstvielas, kā arī
masu iznīcināšanas līdzekļus, pielietojot ķīmiskās, bioloģiskās un radioaktīvās vielas.
Terora akti var būt vērsti pret cilvēkiem, veicot ķīlnieku sagrābšanu, kā arī pret
infrastruktūru.
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Terorisma dažāda rakstura dēļ ir grūti paredzēt iespējamos notikumu scenārijus, seku
ietekmi uz iedzīvotājiem, attiecīgo teritoriju un vidi. Lai sekmīgi cīnītos ar terorismu,
nepieciešama attiecīgu dienestu pastāvīga gatavība un cieša sadarbība.
Bruņoti konflikti
Bauskas novada mērogā bruņoti konflikti ir maz ticami. Tie varētu izpausties kā organizētu
bruņotu formējumu aktivitātes, kas vērstas pret valsts varu, konkrētu interešu objektu, vai
cilvēku grupu. Iekšējie bruņotie konflikti var izveidoties krīzes situācijas laikā valstī, kad tautas
neapmierinātība pāriet nekontrolējamā situācijā.

4.4. Epidēmijas, epizootijas, epifitotijas (Cilvēku infekcijas slimības,
dzīvnieku infekcijas slimības un augu slimības)
Epidēmijas
Par epidēmiju uzskata gripas saslimšanas biežuma strauju pieaugumu un izplatīšanos kādā
noteiktā ģeogrāfiskā teritorijā, kad gripas pacientu skaits sasniedz 100 personas uz 100
tūkstošiem.
Epidēmiju, kas skar plašas ģeogrāfiskās teritorijas vai kontinentus, sauc par pandēmiju.
Pandēmijai raksturīgs ievērojams saslimšanas gadījumu pieaugums un strauja infekcijas
izplatīšanās ar vairākiem smagas formas gadījumiem un netipiski augstu mirstību. Pandēmija var
būt ilgstoša, no dažām nedēļām līdz vairākiem mēnešiem.
Bauskas novada teritorijā par potenciāliem cilvēku masveida saslimšanas avotiem uzskatāmi
pārtikas apritē (t.sk. dzeramā ūdens piegādē) un sadzīves pakalpojumu sniegšanā iesaistītās
komercsabiedrības, individuālie komersanti, publiskās atpūtas vietas, t.sk. peldvietas.
Var prognozēt:
- ar pārtiku un dzeramo ūdeni saistītās masveida infekcijas slimības (salmoneloze, šigeloze,
kampilobakterioze, ešerihiozes, A hepatīts un citas enterovīrusu infekcijas, trihineloze u.c.),
toksikoinfekcijas un saindēšanās;
- ar vides faktoriem saistītos infekcijas slimību (leģioneloze, grauzēju un posmkāju
pārnēsātās infekcijas slimības, epidēmiskais utu izsitumu tīfs u.c.) uzliesmojumus;
- gripas epidēmiju vai pandēmiju;
- vakcīnregulējamo infekcijas slimību uzliesmojumus (masalas, poliomielīts u.c.);
- bīstamo infekcijas slimību (mēris, holēra, tropu posmkāju pārnestie vīrusu hemorāģiskie
drudži) ievešanu.
Epifitotijas
Augu saslimstības iedala karantīnas un nekarantīnas slimībās. Pret karantīnas slimībām
savlaicīgi tiek konstatēta infekcijas izraisītāja klātbūtne un tiek iznīcināti attiecīgie infekcijas
perēkļi, kā aktuālākā var būt kartupeļu gaišā gredzenpuve, augļkokiem – bakteriālā iedega.
Nekarantīnas slimības savlaicīgi tiek ierobežotas, lietojot augu aizsardzības līdzekļus. Kā
raksturīgākā Latvijā sastopama kartupeļu lakstu puve.

5. Katastrofu iespējamās sekas
5.1. Dabas katastrofas
Plūdi
Plūdu gadījumā var tikt appludinātas 8 dzīvojamās mājas ar 23 ģimenēm, kopskaitā 68
cilvēki. Bīstamākais periods ir Lielupē pavasara ledus iešanas laikā, kad pie Mežotnes un
Staļģenes tilta var rasties ledus sastrēgumi un ūdens līmenis var sasniegt kritisku līmeni dažu
stundu laikā. Pārējā novada teritorijā var rasties plūdu draudi atsevišķām viensētām, kas atrodas
nelielu upīšu krastos.
Vētras, viesuļvētras
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Minēto apdraudējumu rezultātā var notikt sakaru un elektrolīniju pārrāvumi, kontaktu un
kabeļu bojājumi pilsētu elektrotransporta un elektrovilcienu līnijās. Var tikt sagrautas vai bojātas
dzīvojamās mājas un ražošanas ēkas, izraisītas transporta avārijas, mežu postījumi, autoceļu un
ielu aizsprostojumi (nogāzti koki, konstrukcijas).
Lietus un nokrišņu daudzumus 50 mm un vairāk 12 stundās un mazāk, var izsaukt ūdens
līmeņa celšanos upēs, applūdinot zemākās vietas, māju pagrabus utt.
Vēja ātrumam sasniedzot 20 – 30 m/s var tikt bojātas sakaru, elektroapgādes u.c.
inženiertehniskās komunikācijas, bojāti ēku jumti, pat sagāztas ēkas. Koku gāšanās uz gaisvadu
līnijām, transporta maģistrālēm un ēkām var radīt dzīvošanai neiespējamus apstākļus konkrētajā
vietā.
Stipra snigšana, sniegputeņi (sniega vētras)
Stipri sniegputeņi var aizputināt un paralizēt transporta maģistrāles (autoceļus), ieputināt
ēkas (sevišķi viensētas novada lauku teritorijā), kā arī sagraut ēkas zem sniega segas biezuma.
Var tikt bojātas elektroapgādes un sakaru komunikācijas.
Apledojumi
Apledojums var izsaukt transporta kustības traucējumus, būt par cēloni transporta avārijām
(ķīmisko un naftas produktu kravas, pasažieru pārvadājumi). Tā rezultātā var tikt paralizēta
lauku apvidu apgāde ar pirmās nepieciešamības precēm, satiksme starp Bauskas, Iecavas,
Rundāles, Vecumnieku un Ozolnieku novadu teritorijām. Ledus smaguma ietekmē iespējami
bojājumi sakaru un elektroapgādes līnijās, kas radīs elektroenerģijas padeves pārtraukumus.
Mežu un kūdras purvu ugunsgrēki
Bauskas novadā meža ugunsgrēki un ugunsgrēki kūdras purvos nav notikuši.
Ņemot vērā nelielo mežu blīvumu Bauskas novadā, meža ugunsgrēku gadījumā nav
iespējama lielu meža masīvu izdegšana, var būt postījumi videi un atsevišķām viensētām, kā arī
kūdras purvu aizdegšanās.
Kūdras purvu degšanas gadījumā var būt iespējams sadūmojums, kas var izplatīties lielā
teritorijā.
Zemestrīces
Zemestrīces gadījumā vislielākais apdraudējums ir iedzīvotājiem, kas dzīvo padomju laikā
celtajās blokmājās.
Iespējamie postījumi atkarībā no zemestrīces stipruma atspoguļoti Rihtera skalā (sk. Rihtera
skala).
RIHTERA SKALA
Balles Apraksts

Zemestrīces efekti

Biežums

Mazāk
Svārstību intensitāte ir mazāka nekā jūtīguma robeža. Tikai
Nejūtama
nekā 2.0
ar seismogrāfiem var reģistrēt to, ka tā bijusi.

Aptuveni
8000 reizes
dienā

Vāja

Svārstības jūt tikai atsevišķi cilvēki, kuri atrodas ēkās, īpaši
augšējos stāvos.

Aptuveni
1000 reizes
dienā

Vāja

Daži cilvēki arī ārpus ēkām izjūt zemestrīci. Svārstības ir
Aptuveni
līdzīgas satricinājumiem, ko rada smagās mašīnas braukšana.
49000 reizes
Daži cilvēki pamana priekšmetu pastiprinātu šūpošanos, īpaši
gadā
ēku augšējos stāvos.

4.0-4.9

Viegla

Maz cilvēku nejūt šo zemestrīci, galvenokārt, tie kas atrodas
Aptuveni
ārpus ēkām. Manāma durvju virināšanās, trauku šķindoņa,
6200 reizes
mazliet dreb mēbeles. Priekšmeti, kuri karājās, piem., lustras,
gadā
iesvārstās.

5.0-5.9

Viduvēja Ir novērojami bojājumi ēku sienās. Ūdens traukos spēcīgi

2.0-2.9

3.0-3.9
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Aptuveni 800

viļņojas. Daži priekšmeti var nokrist no sienām, plauktiem.
Spēcīgi svārstās priekšmeti, kuri karājas.

reizes gadā

6.0-6.9

Stipra

100 kilometru rādiusā ir izjūtama zemestrīce. Ēkas grīļojas,
spēcīgi šūpojas priekšmeti, kuri karājas. No plauktiem un
sienām krīt nost trauki un gleznas. Var pārbīdīties mēbeles.
Parādās plaisas sienās.

7.0-7.9

Spēcīga

Ir novērojumi nopietni postījumi plašā teritorijā. Grūti
nostāvēt kājās. Var apgāzties mēbeles. Ēku sienās parādās
lielas plaisas, kuru rezultātā ēkas var arī sabrukt.

8.0-8.9

Ir novērojami nopietni postījumi vairāku simtu kilometru
rādiusā no epicentra. Cilvēki nespēj stāvēt kājās. Uz Zemes
Apjomīga
virsmas parādās plaisas. Tiek spēcīgi bojātas visas ēkas,
daudzas ēkas sabrūk.

9.0-9.9

Ir novērojami nopietni postījumi vairāku tūkstošu kilometru Aptuveni 1
Apjomīga rādiusā no epicentra. Zemē parādās lielas plaisas, brūk ēkas, reizi 20
tilti. Daudz cilvēku upuru.
gados

10.0+

Apjomīga

Nav reģistrēta. Šādu zemestrīci varētu izraisīt meteorīta
nokrišana.

Aptuveni 120
reizes gadā
Aptuveni 18
reizes gadā
Aptuveni 1
reizi gadā

Nav
reģistrēta

5.2. Tehnogēnās katastrofas
Vides radioaktīvais piesārņojums
Radioaktīvā piesārņojuma gadījumā var būt stipri piesārņota apkārtējā vide, ūdeņi,
gruntsūdeņi. Spēcīga radioaktīvā piesārņojuma gadījumā var ciest cilvēku veselība, pieaugt
iedzīvotāju saslimstība un mirstība, īpaši starp bērniem. Cilvēkiem krasi var pieaugt saslimstība,
visbiežāk ar dažādas lokalizācijas ļaundabīgajiem audzējiem, ievērojami pasliktināties cilvēku
psihiskā veselība, kā arī augsta ir cietušo ģenētiskās sistēmas bojājumu varbūtība un līdz ar to
iespējami nopietni veselības traucējumi cietušo pēcnācējiem.
Līdz ar to var rasties saimnieciskie zaudējumi, jo daudzi rūpniecības, lauksaimniecības,
celtniecības un citu nozaru uzņēmumi būs spiesti pārtraukt darbu. Kā arī novadā tiks piesārņotas
aramzemes, dabisko ganību, mežu un citas teritorijas, cietīs mājdzīvnieki.
Avārijas gāzes apgādes sistēmās
Avārijas gāzes apgādes sistēmās var izsaukt ugunsgrēkus, sprādzienus, sagraujot ēkas, kā
rezultātā rodas cilvēku upuri. Gāzes padeves traucējumi var pārtraukt siltumapgādes sistēmu
darbību un ražošanas procesus. Maģistrālo gāzes vadu avārijas var izsaukt meža un purva
ugunsgrēkus, kā arī atmosfērā var nokļūt liels daudzums dabas gāzes un radīt
sprādzienbīstamības draudus ievērojamā teritorijā.
Avārijas naftas apgādes sistēmās
Avārijas rezultātā apkārtējā vidē var nokļūt liels daudzums naftas produktu (dīzeļdegviela),
kas radītu ugunsbīstamības draudus un plašas teritorijas piesārņojumu. Tā kā Bauskas novada
teritoriju šķērso naftas vads “Ventspils – Polocka” un bieži tiek konstatēti nelegāli pieslēgumi,
vada īpašnieks ir atbildīgs par avārijas seku likvidēšanu, augsnes un ūdens piesārņojuma
novēršanu.
Transporta avārijas
Dzelzceļa nav. Bauskas novadu šķērso valsts galvenais autoceļš A7 Rīga- Bauska-Lietuvas
robeža, kā arī valsts reģionālie autoceļi- P103 Dobele – Bauska, P87 Bauska-Aizkraukle, P88
Bauska-Vecumnieki, P94 Bauska-Staļģene. Taču tikai uz valsts nozīmes autoceļa A-7 RīgaBauska-Lietuvas robeža transporta intensitāte ir liela, un iespējams avāriju risks ar smagām
sekām apkārtējai videi.
Elektrotīklu bojājumi.
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Elektrotīklu bojājumi apdraud ražojošo objektu, komunālo uzņēmumu, publisko tālruņu
tīklu un mobilo sakaru operatoru normālu darbību, radio un televīzijas translāciju. Tiek
ierobežotas iedzīvotāju informēšanas iespējas. Traucēta degvielas uzpildes staciju, veikalu utt.
darbība. Ziemā aktuāla būtu apkures sistēmu darbība, kā arī iedzīvotāju ūdensapgāde.
Avārijas siltumapgādes sistēmās
Avārijas siltumapgādes sistēmās var pārtraukt ēku siltumapgādi. Bojājumi siltumtīklos var
izraisīt apakšzemes inženierkomunikāciju applūšanu, ceļu un ielu izskalošanu, siltumapgādes
tīklu, ēku siltumapgādes sistēmu un ūdensvadu aizsalšanu.
Šie bīstamības avoti var novest arī pie kurināmā aizdegšanās un radīt lielus un postošus
ugunsgrēkus, bet pielietojot dabas gāzi – arī sprādzienus.
Avārijas ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmās
Avārijas ūdens apgādes sistēmās notiek maģistrālo sadales cauruļvadu bojājumu rezultātā,
kas izsauc spiediena kritumu sistēmā, ceļu un ielu izskalošanu, pagrabu un pazemes telpu
applūšanu.
Avārijas energoapgādes sistēmās var izsaukt aukstā ūdens apgādes sistēmu sūkņu
apstāšanos.
Kanalizācijas sistēma nodrošina notekūdeņu (fekāliju, saimniecisko, ražošanas, atmosfēras
nokrišņu) pieņemšanu un novadīšanu, ieskaitot to bioloģisko attīrīšanu.
Kanalizācijas sistēmas bojājumu gadījumos ar notekūdeņiem var applūst ielas, to posmi,
pagrabtelpas.
Turklāt ilgstošu applūšanu gadījumos, sevišķi siltā laikā, var rasties labvēlīgi apstākļi
infekcijas slimību izplatības, vai pat var izveidoties epidēmijas perēkļi. Kanalizācijas pārplūdi
var radīt aizsērējuši kolektori un notekūdeņu pārsūknēšanas staciju darba pārtraukumi. Ļoti
bīstama ir notekūdeņu iekļūšana tīrā ūdens cauruļvados dažādu avāriju rezultātā.
Avārijas sakaru uzņēmumos
Avārijas sakaru uzņēmumos var izraisīt daļēju vai pilnīgu informācijas apmaiņas paralīzi.
Raidstacijas bojājums izraisītu televīzijas un radio translāciju neiespējamību. Mobilo sakaru
torņu avārija vai Lattelekom telefonu sakaru bojājumi traucētu informācijas apmaiņu.

5.3. Sabiedriskās nekārtības, terora akti, bruņoti konflikti
Terorisms
Terora akti var būt vērsti pret cilvēkiem, veicot ķīlnieku sagrābšanu, kā arī pret
infrastruktūru.
Terorisma dažāda rakstura dēļ ir grūti paredzēt iespējamo seku ietekmi uz iedzīvotājiem,
attiecīgo teritoriju un vidi. Lai sekmīgi cīnītos ar terorismu, nepieciešama attiecīgu dienestu
pastāvīga gatavība un cieša sadarbība.
Sabiedriskās nekārtības
Sabiedrisko nekārtību rezultātā var tikt nodarīts kaitējums cilvēku veselībai, izdemolētas
valsts un pašvaldību iestādes, sabojāti transporta līdzekļi utt.
Bruņoti konflikti
Bauskas novads atrodas valsts Zemgales daļā un robežojas ar Lietuvas valsts teritoriju.
Bruņotu konfliktu sekas var būt katastrofālas cilvēkiem un arī videi. Praktiski tās nav
paredzamas.

5.4. Epidēmijas, epizootijas, epifitotijas (Cilvēku infekcijas slimības,
dzīvnieku infekcijas slimības un augu slimības)
Epidēmijas
Sekas tām ir plaši darba un skolas kavējumi, arī ar epidēmijas komplikācijām hospitalizēto
slimnieku skaita pieaugums.
Lielu epidēmiju, vai pandēmiju gadījumā sekas var būt neprognozējamas.
Epizootijas
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Dzīvnieku masveida saslimšanu un bīstamu inficēšanos galvenokārt var izraisīt saindēta
barība un saskare ar bīstamu slimību (cūku mēris, trakumsērga, mutes un nagu sērga u.c.)
inficētiem dzīvniekiem vai inficētu dzīvnieku izcelsmes produkciju. Var būt iespējama
karantīnas ieviešana atsevišķos pagastos, vai arī dzīvnieku izkaušana.
Epifitotijas
Augu saslimstības iedala karantīnas un nekarantīnas slimībās. Pret karantīnas slimībām
savlaicīgi tiek konstatēta infekcijas izraisītāja klātbūtne un tiek iznīcināti attiecīgie infekcijas
perēkļi, kā aktuālākā var būt kartupeļu gaišā gredzenpuve.
Nekarantīnas slimības savlaicīgi tiek ierobežotas, lietojot augu aizsardzības līdzekļus. Kā
raksturīgākā Latvijā sastopama kartupeļu lakstu puve.
Bakteriālās iedegas gadījumā būtu jāveic masveida skarto augļkoku izzāģēšana un
iznīcināšana.

18

6. Civilās aizsardzības organizācija pašvaldībā.
Bauskas novadā ir izveidota Civilās aizsardzības komisija un apstiprināts tās sastāvs.

6.1. Personas, kas pašvaldībā atbildīgas par civilo aizsardzību, to
pienākumi
Par civilo aizsardzību Bauskas novadā atbild:
Komisijas priekšsēdētājs – Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – VUGD Zemgales reģiona brigādes Bauskas daļas komandieris
Vadims Kuzmičs.
KOMISIJAS DARBA ORGANIZĀCIJA
1.
Komisijas sēdes rīko, ja notikusi katastrofa vai pastāv tās draudi, kā arī citu jautājumu
risināšanai civilās aizsardzības jomā.
2. Lēmumu par komisijas sasaukšanu pieņem komisijas priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai
komisijas locekļa ierosinājuma. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā visas komisijas
priekšsēdētāja funkcijas pārņem komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
3. Komisijas priekšsēdētājs nosaka sēdes darba kārtību un iesaista komisijas darbā komisijas
locekļus. Komisijā izskatāmos jautājumus komisijas priekšsēdētājam (komisijas
priekšsēdētāja prombūtnes laikā – komisijas priekšsēdētāja vietniekam) var rakstiski iesniegt
jebkurš komisijas loceklis.
4. Komisijas sēdes vada un komisijas sēdes protokolus paraksta komisijas priekšsēdētājs. Komisijas
sēde var notikt, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse komisijas locekļu.
5. Komisijas sēdes ir atklātas. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram
komisijas loceklim ir viena balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas
priekšsēdētāja (komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā – komisijas priekšsēdētāja
vietnieka) balss. Pieaicinātajām amatpersonām un speciālistiem ir padomdevēja tiesības.
6. Komisijas sekretārs ne vēlāk kā divas dienas pirms sēdes (ja notikusi katastrofa –
nekavējoties) paziņo komisijas locekļiem par sēdes norises vietu un laiku, kā arī nosūta
komisijas locekļiem sēdes darba kārtību.
7. Komisijas priekšsēdētājs informē komisiju par pieņemto lēmumu izpildi.
8. Komisijas sēdes protokolē komisijas sekretārs. Komisijas sekretārs piecu darbdienu laikā nosūta
komisijas locekļiem sēdes vadītāja parakstītā protokola kopiju.
9. Komisijas priekšsēdētājs nosaka komisijas sēžu norises vietu un komisijas uzdevumu izpildei
katastrofu pārvaldīšanā izmantojamās telpas.

6.2. Pašvaldības civilās aizsardzības komisijas sastāvs, komisijas locekļu
pienākumi
BAUSKAS NOVADA CIVILĀS AIZSARDZĪBAS KOMISIJAS SASTĀVS
Vārds, uzvārds, amats
Raitis Ābelnieks
CAK priekšsēdētājs,
Bauskas novada domes priekšsēdētājs

Pienākumi
CA komisijas darba
vadība

Vadims Kuzmičs
komisijas priekšsēdētāja vietnieks
VUGD ZRB Bauskas daļas komandieris

Informācijas apmaiņa un
apstrāde, avārijas un
glābšanas darbi
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Telefons
darba 63922231;
mob. 29673345
raitis.
abelnieks@bauska.lv
mob.26655359
darba 63960603
vadims.kuzmics@
vugd.gov.lv

Zinaida Vītola
Bauskas novada SIA “Bauskas slimnīca”
medicīniskās daļas vadītāja
Mārtiņš Vilciņš
Bauskas novada administrācijas
saimnieciskās nodaļas vadītājs

Evakuācija un izvietošana,
sociālie jautājumi

mob. 29886771
z.vitola@inbox.lv

Materiāli tehniskā apgāde

Sarmīte Jankovska
VMD Zemgales virsmežniecības pārstāvis

CA komisijas darba
organizatoriskie jautājumi

Ainars Stankevics
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes
Bauskas iecirkņa priekšnieks
Kristaps Arājs
„Latvijas valsts ceļi” Centra reģiona
Bauskas nodaļas ceļu būvinženieris
Antra Kuka
AS „Latvijas Autoceļu uzturētājs” Jelgavas
ceļu rajona Bauskas nodaļas vadītāja
Mārcis Vadapāls
AS “Latvijas Gāze”
Bauskas iecirkņa vadošais inženieris
Edmunds Jakubonis
Jelgavas reģionālās Vides pārvaldes
vecākais inspektors
Gundars Krūmiņš;
AS „Sadales tīkls” Dienvidu reģiona
Bauskas nodaļas vadītājs

Sabiedriskās kārtības un
drošības nodrošināšana,
iedzīvotāju apziņošana
Avārijas un glābšanas
darbi

mob. 26640977
darba 63921941
martins.
vilcins@bauska.lv
mob. 29172614
darba63922404
sarmite.jankovska@zem
gale. vmd.gov.lv
mob. 25446319
ainars.stankevics@zemg
ale.vp.gov.lv
mob. 28341846
kristaps.arajs@lvceli.lv

Avārijas un glābšanas
darbi

Mob. 26443392
antra.kuka@lau.lv

Avārijas un glābšanas
darbi

mob. 29486040
marcis.vadapals@lg.lv

Avārijas un glābšanas
darbi

mob. 29617339
bauskarvp@apollo.lv

Avārijas un glābšanas
darbi elektropadeves
pārrāvuma gadījumā

mob. 26429013
gundars.krumins@
latvenergo.lv

Mārīte Dābola- CA sekretāre; Bauskas novada pašvaldības sekretāre, 63963977,epasts:marite.dabola@bauska.lv
Nepieciešamības gadījumā uz CA komisijas sēdēm tiek uzaicināti, vai ārkārtas situācijas gadījumā CA komisijas
sastāvā tiek iekļauti vajadzīgie pašvaldības, institūciju, dienestu u.c. pārstāvji.
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APSTIPRINU:
Bauskas novada civilās aizsardzības
komisijas priekšsēdētājs
R. Ābelnieks ________________
2014.gada__________________

Bauskas novada civilās aizsardzības komisijas
locekļu pienākumi un tiesības.
1.

Komisijas priekšsēdētāja pienākumi

1.1. Komisijas priekšsēdētājam ir pienākums veikt noteiktu darbību saskaņā ar LR likumu
“Civilās aizsardzības likums”, citiem LR normatīviem aktiem un Bauskas novada civilās
aizsardzības komisijas nolikumu.
1.2. Atbildēt par Bauskas novada civilo aizsardzību un tās uzdevumu izpildi.
1.3. Plānot, koordinēt un vadīt civilās aizsardzības komisijas (turpmāk tekstā – Komisijas)
darbību.
1.4. Koordinēt Bauskas novada iedzīvotāju, uzņēmumu, iestāžu un organizāciju vadošo
darbinieku, valsts un nozaru dienestu un specializēto vienību sagatavošanu darbam iespējamās
ārkārtējās situācijās.
1.5. Nodrošināt kontroles un novērošanas tīkla darbību, sakaru, apziņošanas un trauksmes
sistēmas, avārijas un glābšanas dienesta pastāvīgu gatavību un materiāltehnisko apgādi.
1.6. Pilnveidot iespējamo ārkārtējo situāciju preventīvo pasākumu un glābšanas pasākumu
kompleksu.
1.7. Nepieciešamības gadījumā iesaistīt ātrās reaģēšanas spēkus: avārijas un glābšanas
dienestus, profesionālās un brīvprātīgās avārijas un glābšanas vienības, kā arī specializētās
vienības (arī pastāvīgās gatavības specializētās vienības).
1.8. Uz laiku, kas nepieciešams, lai novērstu ārkārtējās situācijas tiešos draudus un veiktu
avārijas un glābšanas darbus un ārkārtējo situāciju izraisīto seku likvidēšanas neatliekamos
pasākumus, izsludināt civilās aizsardzības sistēmas (turpmāk tekstā - Sistēma) ārkārtējo gatavību
vai, pēc situācijas, pieņemt lēmumu tās atcelšanai.
1.9. Izsludināt īpašos režīmus uz laiku, kas nepieciešams ārkārtējās situācijas normalizēšanai.
1.10. Kontrolēt Bauskas novada civilās aizsardzības pasākumu plāna izstrādi un darbību.
1.11. Pārzināt Bauskas novadā atrodošos paaugstināta riska objektus, kuros avārijas rezultātā var
rasties nopietni draudi novada iedzīvotājiem un apkārtējai videi.
1.12. Kontrolēt un apstiprināt civilās aizsardzības pasākumu (avārijgatavības) plānu izstrādi
Bauskas novadā atrodošiem paaugstināta riska objektiem.
1.13. Pārzināt Bauskas novadā atrodošo dienestu, uzņēmumu un organizāciju spēkus, līdzekļus
un spējas piedalīties ārkārtējo situāciju gadījumos, kā arī savstarpējo sadarbību.
1.14. Kontrolēt Bauskas novada iedzīvotāju evakuācijas, evakuēto ēdināšanas, izmitināšanas,
sociālas nodrošināšanas un pagaidu dzīves vietas apgādes plānu izstrādi un darbību.
1.15. Organizēt Komisijas mācības un treniņus.
1.16. Veicināt materiāli - tehnisko rezervju un finanšu fonda izveidošanu Bauskas novadā.
1.17. Izstrādāt priekšlikumu valsts materiāli - tehnisko rezervju fonda minimuma noteikšanai
Bauskas novadā.
1.18. Ne retāk kā reizi pusgadā organizēt Komisijas sēdes.
1.19. Organizēt sadarbību ar Valsts krīzes centru, Krīzes vadības padomi un Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.
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2.

Komisijas priekšsēdētāja tiesības.

2.1. Dot norādījumus pašvaldību un nozaru pārvaldes institūciju, uzņēmumu
(uzņēmējsabiedrību), iestāžu un organizāciju vadītājiem civilās aizsardzības jautājumos un
kontrolēt LR likumā “Civilās aizsardzības likums’’ noteikto uzdevumu izpildi.
2.2. Iesaistīt pašvaldības un nozaru pārvaldes institūcijas, uzņēmumus, uzņēmējsabiedrības,
iestādes, organizācijas un iedzīvotājus civilās aizsardzības uzdevumu risināšanā ārkārtējās
situācijās (to tiešu draudu gadījumā), mācībās, treniņos un citos pasākumos.
2.3. Saņemt no pašvaldībām un nozaru pārvaldes institūcijām, uzņēmumiem,
uzņēmējsabiedrībām, iestādēm un organizācijām sistēmas darbības nodrošināšanai un uzdevumu
izpildei nepieciešamo informāciju.
2.4. Ierosināt veikt grozījumus vai papildinājumus Komisijas nolikumā.
2.5. Ierosināt apbalvot amatpersonas un iedzīvotājus par civilās aizsardzības uzdevumu izpildi
un darbību ārkārtējās situācijās.
2.6. Noteikt katrā konkrētā ārkārtējā situācijā Komisijas sastāvu un sapulcēšanās vietu.
2.7. Noteikt Komisijas darba kārtību un režīmu.
3.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieka pienākumi

3.1. Komisijas priekšsēdētāja vietniekam ir pienākums veikt noteiktu darbību saskaņā ar LR
likumu “Civilās aizsardzības likums”, citiem LR normatīviem aktiem un Bauskas novada
ārkārtējo situāciju komisijas nolikumu un Komisijas priekšsēdētāja norādījumiem.
3.2. Organizēt Bauskas novada iedzīvotāju, uzņēmumu, iestāžu un organizāciju vadošo
darbinieku, valsts un nozaru dienestu, kā arī specializēto vienību sagatavošanu darbam
iespējamās ārkārtējās situācijās.
3.3. Pārzināt Bauskas novadā atrodošos paaugstināta riska objektus, kuros avārijas rezultātā var
rasties nopietni draudi novada iedzīvotājiem un apkārtējai videi.
3.4. Piedalīties civilās aizsardzības pasākumu plānu izstrādē Bauskas novada atrodošiem
paaugstināta riska objektiem un saskaņot tos.
3.5. Piedalīties Bauskas novada civilās aizsardzības pasākumu plāna izstrādē.
3.6. Pārzināt Bauskas novadā atrodošos dienestu, uzņēmumu un organizāciju spēkus, līdzekļus
un spējas piedalīties ārkārtējo situāciju gadījumos, kā arī savstarpējo sadarbību.
3.7. Piedalīties ārkārtējās situācijas mācībās un treniņos.
3.8. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pildīt visus komisijas priekšsēdētājam deleģētos
pienākumus.
3.9. Organizēt sadarbību ar Valsts krīzes centru, Krīzes vadības padomi un Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.
3.10. Sekot Komisijas priekšsēdētāja doto norādījumu pašvaldību un nozaru pārvaldes
institūciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), iestāžu un organizāciju vadītājiem civilās
aizsardzības jautājumu izpildē un kontrolēt LR likumā “Civilās aizsardzības likums’’ noteikto
uzdevumu izpildi.
4.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieka tiesības.

4.1. Iesaistīt pašvaldības un nozaru pārvaldes institūcijas, uzņēmumus, uzņēmējsabiedrības,
iestādes, organizācijas un iedzīvotājus civilās aizsardzības uzdevumu risināšanā ārkārtējās
situācijās (to tiešu draudu gadījumā), mācībās, treniņos un citos pasākumos.
4.2. Saņemt no pašvaldībām un nozaru pārvaldes institūcijām, uzņēmumiem,
uzņēmējsabiedrībām, iestādēm un organizācijām sistēmas darbības nodrošināšanai un uzdevumu
izpildei nepieciešamo informāciju.
4.3. Piedalīties Komisijas nolikuma grozīšanā vai papildināšanā, ieteikt grozījumus vai
papildinājumus.
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5.

Komisijas sekretāra pienākumi

5.1. Atbildēt par Komisijas sēdes materiāli - tehnisko nodrošinājumu, veikt sēdes
protokolēšanu.
5.2. Apkopot Komisijas lēmumus tās darbības laikā (Sistēmas ārkārtējās gatavības
izsludināšanā; īpašā režīma vai ārkārtas situācijas izsludināšanas laikā).
5.3. Organizēt Komisijas sasaukšanu.
5.4. Nepieciešamības gadījumā informēt iesaistāmo Komisijas darbu novada pašvaldības, valsts
institūciju, uzņēmumu, iestāžu, organizāciju, dienestu un citu juridisko personu speciālistus,
ekspertus un amatpersonas.
5.5. Piedalīties ārkārtējās situācijas mācībās un treniņos.
6.

Komisijas sekretāra tiesības

6.1. Saņemt no pašvaldībām un nozaru pārvaldes institūcijām, uzņēmumiem,
uzņēmējsabiedrībām, iestādēm un organizācijām sistēmas darbības nodrošināšanai un uzdevumu
izpildei nepieciešamo informāciju.
6.2. Piedalīties Komisijas nolikuma grozīšanā vai papildināšanā, ieteikt grozījumus vai
papildinājumus.
7.

Komisijas locekļu pienākumi un tiesības

7.1. Piedalīties Komisijas nolikuma grozīšanā vai papildināšanā, ieteikt grozījumus vai
papildinājumus.
7.2. Savlaicīgi iesniegt Komisijas sekretāram informāciju par ieņemamā amata, koordinātu vai
atrašanās vietas izmaiņām.
7.3. Pārzināt Bauskas novadā atrodošos paaugstināta riska objektus, kuros avārijas rezultātā var
rasties nopietni draudi novada iedzīvotājiem un apkārtējai videi.
7.4. Piedalīties Bauskas novada civilās aizsardzības pasākumu plāna izstrādē un iesniegt
priekšlikumus grozījumiem vai papildinājumiem.
7.5. Pārzināt sava (pārstāvošā) dienesta, uzņēmuma vai organizācijas spēkus, līdzekļus un spējas
piedalīties ārkārtējo situāciju gadījumā, piedalīties konkrētā plāna izstrādē.
7.6. Piedalīties Bauskas novada iedzīvotāju evakuācijas, evakuēto ēdināšanas, izmitināšanas,
sociālās nodrošināšanas un pagaidu dzīves vietas apgādes plānu izstrādē, iesniedzot
priekšlikumus grozījumiem vai papildinājumiem.
7.7. Piedalīties Komisijas sēdēs, mācībās un treniņos.
7.8. Veicināt materiāli - tehnisko rezervju un finanšu fonda izveidošanu Bauskas novadā.
7.9. Izstrādāt priekšlikumus valsts materiāli - tehnisko rezervju fonda minimuma noteikšanai
Bauskas novadā.
7.10. Komisijas sasaukšanas ārkārtējās situācijas gadījumā piedalīties tās darbā, gadījumā, ja
attaisnojošu iemeslu dēļ tas nav iespējams, par to paziņot Komisijas sekretāram un nozīmēt
Komisijas sastāvā citu sava pārstāvēta dienesta, uzņēmuma vai organizācijas amatpersonu.
7.11. Ieteikt Komisijas darbā iesaistīt pašvaldību, valsts institūciju, uzņēmumu, iestāžu,
organizāciju, dienestu un citu juridisko personu speciālistus, ekspertus un tehniskos
darbiniekus.
7.12. Organizēt sadarbību ar Valsts krīzes centru, Krīzes vadības padomi un Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienestu.

23

7. Katastrofu pārvaldīšanā iesaistāmie resursi
7.1 . Iesaistāmās institūcijas
1. Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Bauskas daļa:
1.1. avāriju, dabas vai tehnogēno katastrofu un ugunsgrēku izraisīto situāciju operatīvā
pārvaldīšana, seku likvidēšanas pasākumu organizēšana un vadīšana;
1.2. civilās aizsardzības vadības centra pastāvīgas gatavības nodrošināšana (darba plānošana,
rīkojumu projektu izstrāde, sakaru un apziņošanas sistēmas un operatīvā transporta
uzturēšana), dažādu dienestu sadarbības organizēšana, komisijas sastāva, treniņu un taktisko
mācību organizēšana, ikdienas operatīvās informācijas apkopošana un apstrāde;
1.3. piedalīšanās cilvēku glābšanā un katastrofu radīto seku likvidēšanā;
1.4. paraugu ņemšana no piesārņotajām teritorijām un nodošana attiecīgām laboratorijām analīžu
veikšanai.
Vadims Kuzmičs

VUGD Zemgales reģiona brigādes
Bauskas daļas komandieris

mob. tālr. 26655359
darba tālr. 63960603

2. Bauskas novada dome:
2.1. katastrofu gadījumā iedzīvotāju evakuācijas nodrošināšana no apdraudētām zonām un viņu
izvietošana;
2.2. materiālās un finansiālās palīdzības nodrošināšana katastrofās cietušajiem;
2.3. ikdienas operatīvās informācijas apkopošana, analīze un iedzīvotāju informēšana par
reālajiem apstākļiem un veicamajiem pasākumiem.
3. Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Bauskas iecirknis:
3.1. sabiedrisko nekārtību un terorisma izraisītās situācijas pārvaldīšana;
3.2. bojā gājušo cilvēku identifikācija;
3.3. katastrofu radīto seku pirmstiesas izmeklēšana (izziņa);
3.4. sabiedriskās kārtības nodrošināšana un katastrofu zonā noteikto īpašo režīmu ievērošanas
kontrole;
3.5. transporta kustības regulēšana;
3.6. katastrofu zonas norobežošana un apsardze;
3.7. cilvēku meklēšanas pasākumi.
Ainars Stankevics
Valsts policijas Zemgales reģiona
mob. tālr.
pārvaldes Bauskas iecirkņa priekšnieks
25446319
4. Zemessardzes 54.Inženiertehniskais bataljons:
4.1. piedalīšanās katastrofu seku likvidēšanā un avārijas darbos;
4.2. cilvēku un materiālo vērtību evakuācija no apdraudētām zonām;
4.3. notikuma vietas ierobežošana un apsardze kopā ar policiju, cilvēku meklēšana un palīdzības
sniegšana cietušajiem.
Rolands Meļņiks
Zemessardzes 54.Inženiertehniskā
mob. tālr.
bataljona komandieris, pulkvežleitnants
29465740,
darba tālr.
65044130
54bn@lf.mil.lv
5. Bauskas novada operatīvā medicīniskā komisija:
5.1. medicīniskā riska analīze;
5.2. neatliekamās pirmās un tālākās medicīniskās palīdzības sniegšanas koordinācija;
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5.3. teritoriālo medicīnisko rezervju izmantošanas koordinācija un Labklājības ministrijas
operatīvo medicīnisko rezervju pieprasīšana;
5.4. sadarbība ar Valsts operatīvo medicīnisko komisiju;
5.5. pretepidēmisko un slimību profilakses pasākumu organizēšana un koordinēšana;
5.6. epidēmiju izraisītās situācijas operatīvā pārvaldīšana.
Zinaida Vītola

SIA “Bauskas slimnīca”

darba tālr. 63924969
mob. tālr. 29886771

6. Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidzemgales pārvaldes Bauskas filiāle
6.1. ar dzīvnieku masveida saslimšanu saistītu situāciju operatīvā pārvaldīšana;
6.2. karantīnas pasākumu organizēšana sērgas skartajās un apdraudētajās teritorijās (dzīvnieku
un dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecības aizliegšana, personīgo transportlīdzekļu
kustības pārtraukšana, maršruta autobusu kustības atcelšana, dzīvnieku izcelsmes produktu
pasta sūtījumu aizliegšana);
6.3. neatliekamās veterinārās palīdzības sniegšana (dzīvnieku ārstēšana, piespiedu imunizēšana
u.c.);
6.4. karantīnas teritorijas diennakts apsardzes posteņu organizēšana;
6.5. sanitāro caurlaides telpu un dezinfekcijas barjeru ierīkošana;
6.6. dzīvnieku līķu utilizācijas un sadedzināšanas vietu ierīkošana.
Jānis Grosbārdis

Pārtikas un veterinārā dienesta
Dienvidzemgales pārvaldes vadītājs

darba tālr. 63021124;
mob. tālr. 26807681,
janis.grosbardis@pvd.gov.lv

7. Jelgavas reģionālās vides pārvalde:
7.1. piedalīšanās reaģēšanas pasākumos, kas saistīti ar cilvēkam un videi bīstamu ķīmisku vielu
noplūdi;
7.2. piedalīšanās katastrofu situācijas operatīvā pārvaldīšanā, ja katastrofa saistīta ar higiēniskā
stāvokļa pasliktināšanos un vides kaitīgo faktoru ietekmi uz cilvēka veselību;
7.3. informācijas sniegšana par toksisko ķīmisko vielu iespējamo iedarbību uz cilvēku un vidi;
7.4. piedalīšanās ķīmisko, kodolavāriju, radioloģisko avāriju, dabas un tehnogēno katastrofu
radīto seku likvidēšanā.
Edmunds Jakubonis Jelgavas reģionālās vides pārvaldes mob. tālr. 29617339
vecākais inspektors
8. Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecība:
meža un kūdras purvu platību ugunsgrēku dzēšanas koordinācija un vadība.
Sarmīte Jankovska
VMD Zemgales virsmežniecības
mob. tālr. 29172614
pārstāvis
9. AS “Sadales tīkli” Dienvidu reģions:
9.1. katastrofu izraisīto energoapgādes traucējumu
iedzīvotājiem;
9.2. elektrolīniju atslēgšana katastrofu gadījumos.
Bojājumu
AS “Sadales tīkli”
pieteikšana
Dienvidu reģions
G.Krūmiņš
AS “Sadales tīkli”
Dienvidu reģiona
Bauskas nodaļas vadītājs
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likvidācija un energoapgādes nodrošināšana
Avārijas un glābšanas
darbi
Avārijas un glābšanas
darbi

darba tālr.
80200404
mob. tālr.
26429013
darba tālr.
63910730

10. Valsts AS Latvijas dzelzceļš:
Bauskas novada teritorijā dzelzceļa nav.
11. Komunālās saimniecības dienests:
ar iedzīvotāju komunālajiem pakalpojumiem saistītu pasākumu realizācija (atkritumu, būvgružu
izvešana, ielu, ceļu un laukumu uzturēšana, apzaļumošana).
Egils Pukinskis
SIA „Vides serviss” valdes darba tālr.63960613
loceklis
mob. tālr. 29403170
12. AS Latvijas gāze un uzņēmums “LatRosTrans”:
12.1. ar gāzes un naftas produktu vadiem saistītu katastrofu gadījumos operatīvās
pārvaldīšanas pasākumu un avāriju seku likvidēšanas nodrošināšana;
12.2. specializēto dienestu iekļaušanas organizācija avārijas seku likvidēšanas pasākumos.
Juris Skrinda
A/S “LatRosTrans”
mob. tālr. 26364886; 26481210
Aleksandrs Jelinskis
Igors Savko
A/S “Latvijas Gāze” Bauskas
darba tālr. 63960881
iecirkņa vadītājs
mob. tālr. 26456712
13. Bauskas novada administrācijas saimnieciskā nodaļa:
transporta nodrošināšana iedzīvotāju evakuācijas gadījumā. Iespējama privāto uzņēmēju
piesaiste.
Andris Juškevics
Transporta nodaļa, nodaļas mob. tālr. 28688086
vadītājs
14. SIA ,,Bauskas ūdenssaimniecība”:
14.1. avārijas un glābšanas darbi ūdens padeves avārijas gadījumā;
14.2. iedzīvotāju ūdensapgāde ar tehnisko ūdeni.
Imants Svētiņš
SIA “Bauskas ūdens”
darba tālr. 63960563
mob. tālr.29458425
15. SIA "Bauskas siltums ":
Avārijas un glābšanas darbi siltumapgādes sistēmas avārijas gadījumā
Ilmārs Rūsis
SIA “Bauskas siltums” darba tālr. 63960583
valdes loceklis.
mob. tālr. 29163691
16. AS ,,Latvijas autoceļu uzturētājs”:
Avārijas un glābšanas darbi uz ceļiem.
Antra Kuka

AS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Bauskas mob. tālr. 26443392
nodaļas vadītāja

7.2 . Valsts materiālo rezervju atbildīgie glabātāji attiecīgajā administratīvajā
teritorijā, noliktavu adreses, atbildīgās amatpersonas, tālruņu numuri,
resursu nomenklatūra un daudzums
Valsts materiālo rezervju atbildīgais glabātājs ir VUGD Zemgales reģiona brigādes Bauskas
daļa un noliktava atrodas Skolas ielā 17, Bauskā.
Atbildīgā amatpersona – VUGD Zemgales reģiona brigādes Bauskas daļas vada komandiera
vietnieks Viktors Gailis darba tālr.: 63960602, mob. tālr. : 27896411
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8. Katastrofu pārvaldīšanas organizēšana
8.1. Sakaru nodrošinājums, apziņošana, sabiedrības informēšana
Bauskas novada
APZIŅOŠANAS PLĀNS KATASTROFU GADĪJUMOS
Bauskas novada civilās aizsardzības (turpmāk – CA) plāna sadaļa “Apziņošanas plāns”,
paredzēta, lai katastrofu gadījumos efektīgi un ātri tiktu veikta iedzīvotāju informēšana par
iespējamo katastrofu vai tās draudiem, sniegtu norādījumus un informāciju par nepieciešamo
rīcību un informētu attiecīgos dienestus un nepieciešamos resursus gadījumos, kad pārtrūkst
telekomunikāciju sakari. Bauskas novada sakaru, apziņošanas un trauksmes sistēmas shēmu
skatīt pielikumā Nr.3.
Trauksmes sirēnu atrašanās vietas, adreses un atbildīgās personas (sk. karti)
Bauskas pilsētas 2.vidusskolā, Dārza ielā 9, izvietotās trauksmes sirēnas atbildīgo personu
kontakttālruņi.
Māra Bite
Vera Grigorjeva

Bauskas 2.vidusskolas
saimniecības vadītāja
Bauskas2.vidusskolas direktore

darba tālr.:63922473
darba mob. tālr.:25427004
darba tālr.:63923310
mob. tālr.:26333179

Plašsaziņas līdzekļu adreses, tālruņu numuru saraksts:
„Bauskas Dzīve” reģionālais laikraksts. Rīgas ielā 51, Bauskā.
Tālr. 63922963; fakss 63923365, e-pasts: redakcija@bauskasdzive.lv.
Bez masu saziņas līdzekļiem iespējams izmantot šādas sakaru iespējas:
1. Sakaru nodrošināšanai ar novada teritorijās esošām struktūrām var tikt izmantots
zemessardzes 54. Inženiertehniskā bataljona sakaru tīkls.
2. Informācijas nodošanai var izmantot VUGD Zemgales reģiona brigādes Bauskas daļas
esošās sakaru iekārtas. Bauskas daļas tālr. 01; 112
3. Valsts policijas rīcībā esošais sakaru tīkls
Ainars Stankevics
Valsts policijas Zemgales reģionālās
darba tālr.
pārvaldes Bauskas iecirkņa priekšnieks
63902101
mob. tālr.
25446319
4.

Valsts Mežu dienesta rīcībā esošie radio sakari.
Virsmežzinis
Jānis Grava

mob. tālr. 29237204

Bauskas novada iedzīvotāju informēšanai teritorijās, kur nevar dzirdēt trauksmes sirēnas,
iespējams izmantot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Valsts policijas rīcībā
esošas mobilās skaļruņu iekārtas, kas atrodas uz dienesta automašīnām, kā arī pārnēsājamos
rokas megafonus.
Apziņošanas maršruti vietās ar sliktu dzirdamību:
 Bauskas centrs – Mēmeles tilts – Jauncode – Vecsaule – Codes pagasts – Mežotne –
Bauskas centrs;
 Bauskas centrs – Mūsas tilts – Bērzi - Uzvara – Bauskas centrs;
 Bauskas centrs – Ceraukste – Brunava – Bauskas centrs.
5.
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PĀRTRAUCOT TIEŠĀ ĒTERĀ RAIDĪJUMU
PĒC KĀRTĒJĀ RAIDĪJUMA
KĀRTĒJĀ ZIŅU IZLAIDUMĀ
ĀRKĀRTĒJĀS INFORMĀCIJAS TEKSTS:
Uzmanību!
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests paziņo, ka šodien (datums) pulksten (laiks)
(rajons, pilsēta, iela, ceļš, konkrēts uzņēmums) notika (avārija, autoavārija, dzelzceļa avārija) ar
bīstamas (gāzveida, šķidras) vielas (nosaukums) noplūdi. Vielas tvaiki ir (vieglāki, smagāki) par
gaisu. Vielas iedarbība izsauc cilvēka organisma saindēšanos (ja pieejama informācija – norādīt
saindēšanos formu un izpausmi).
Iedzīvotāji, kas atrodas līdz ....... metru attālumā no (objekta nosaukums, adrese vai ar
ielām norobežota attiecīga teritorija), lūgti, pēc iespējas uzturēties dzīvojamās telpās, neapmeklēt
pagrabus un apvidus zemākas vietas.
Ja telpās jūtama kodīga smaka, rūpīgi jāaizver logi un durvis, noblīvējot spraugas ar
ūdenī samērcētu audeklu, jāizslēdz kondicionieri. Nepieciešamības gadījumā jāaizsargā
elpošanas ceļus izmantojot ūdenī vai vājā citronskābes šķīdumā samērcētus sejas aizsarg apsējus
no pieejama audekla.
Lai varētu saņemt papildu informāciju, atstājiet ieslēgtus radio aparātus un televizorus.
Par saņemto informāciju lūdzam paziņot kaimiņiem.

VUGD ZRB Bauskas daļas komandieris

____________V. Kuzmičs
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PĀRTRAUCOT TIEŠĀ ĒTERĀ RAIDĪJUMU
PĒC KĀRTĒJĀ RAIDĪJUMA
KĀRTĒJĀ ZIŅU IZLAIDUMĀ
ĀRKĀRTĒJĀS INFORMĀCIJAS TEKSTS:
Uzmanību!
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests paziņo, ka šodien (datums) pulksten (laiks)
(valsts, pilsēta, cita apdzīvota vieta, konkrēts objekta nosaukums, attālums līdz Latvijas robežai)
notika (radiācijas avārija, negadījums, incidents u.tml.) ar radioaktīvu vielu noplūdi.
Avārijas rezultātā iespējams radioaktīvais piesārņojums (Latvijas novadi, pilsētas -aptuvenas
teritoriju robežas).
Lūdzam uzturēties telpās, veikt drošības pasākumus, lai telpās neiekļūtu radioaktīvie putekļi
– aizvērt logus, ventilācijas lūkas, dūmvadus, noblīvēt spraugas logos un durvīs. Sagatavojiet
elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļus – respiratorus, gāzmaskas vai vājā citronskābes šķīdumā
samērcētas vates un marles saites, kā arī blīva auduma drēbes, apmetņus, cimdus, zābakus.
Sagatavojiet dzeramā ūdens krājumus slēgtos traukos, lauku apvidos izvietojiet mājlopus
telpās, veiciet lopbarības un ūdens avotu hermetizāciju.
Gatavojieties iespējamai evakuācijai – dokumentus, naudu, pirmās nepieciešamības
priekšmetus, zāles, veļu, drēbes, produktus 2 – 3 dienām sapakojiet polietilēna maisos.
Lai pasargātu vairogdziedzeri no radioaktīvā joda uzkrāšanās, veiciet joda profilaksi,
lietojiet pa vienai joda tabletei pēc ēšanas 1 reizi dienā, uzdzerot šķidrumu, t.sk. lietošanas
daudzums bērniem:
- līdz 1 mēnesim
12,5 mg
- no 1 – 2 mēnešiem
12,5 – 25 mg
- no 2 mēnešiem – 3 gadiem
25 mg
- no 3 gadiem – 12 gadiem
50 mg
- virs 12 gadiem
100 mg
Papildu informācijas saņemšanai atstājiet ieslēgtus radio aparātus un televizorus. Par
saņemto informāciju lūdzam paziņot kaimiņiem.

VUGD ZRB Bauskas daļas komandieris
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8.2. Iedzīvotāju evakuācija
Evakuācijas un izvietošanas komisijas darba organizēšana:
Bauskas novada teritorijā:
Pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas un Bauskas novada CA komisijas sasaukšanas, gadījumos,
kad nepieciešama iedzīvotāju evakuācija no katastrofas apdraudētajām, vai skartajām teritorijām,
novada CA komisijas sastāvā tiek izveidota evakuācijas un izvietošanas komisija, kuru vada
Bauskas novada domes pārstāvis.
Komisijas sastāvā tiek iekļauti pārstāvji ar sekojošām funkcijām:
•pārstāvis no izglītības nodaļas (evakuēto personu izvietošana Bauskas novada izglītības
iestādēs);
•pārstāvis no Bauskas novada sabiedriskās kārtības nodaļas (sabiedriskās kārtības, īpašuma
apsardze, drošības un iedzīvotāju apziņošanas jautājumi);
•pārstāvis no Bauskas novada domes Sociā1ā dienesta (evakuēto personu sociālo jautājumu
nodrošināšana);
•pārstāvis no Bauskas slimnīcas administrācijas (pirmās nepieciešamas medicīniskās palīdzības
sniegšana, medicīniskā aprūpe);
•pārstāvis no Latvijas Sarkanā Krusta Bauskas komitejas (evakuēto personu sociālo jautājumu
nodrošināšana);
•pārstāvis no Zemessardzes 54. Inženiertehniskā bataljona štāba
(sabiedriskās kārtības drošības un iedzīvotāju apziņošanas jautājumi);
•komisijas darba nodrošināšanai nepieciešamais pārstāvju skaits no Bauskas novada domes
darbiniekiem (komisijas darbības nodrošināšanai);
•attiecīgo pagastu pārvalžu vadītāji un CA speciālisti (darbs attiecīgajās pagastu pārvaldēs);
Komisijas darbam tiek izmantotas Bauskas novada domes telpas.
Evakuācijas izziņošana:
Lēmumu par evakuācijas nepieciešamību pieņem Bauskas novada komisijas priekšsēdētājs,
vai viņa prombūtnes gadījumā novada komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
Iedzīvotāju informēšana par evakuācijas pasākumu sākšanu un turpmākā informācijas
sniegšana notiek saskaņā ar Bauskas novada evakuācijas un izmitināšanas plānu.
Evakuācijas norises kārtība:
Lai nodrošinātu organizētu evakuācijas norisi nepieciešams izveidot evakuējamo pulcēšanās
vietas (turpmāk - EPV), kuras attiecīgā pašvaldība nodrošina ar darba grupu un nepieciešamo
inventāru.
8.2.1. Evakuējamo pulcēšanās vietas (EPV)
EVP Bauskas pilsētas teritorijā:
 Laukums pie veikala "RIMI";
 Pilsētas rātslaukums;
 Pilsētas stadions;
 Bauskas 2.vidusskola.
EVP Bauskas novada pagastu pārvaldēs:
 Pie attiecīgo pagastu pārvaldēm.
Nepieciešamības gadījumā var tikt izveidotas papildus EPV, par ko nekavējoši jāinformē
iedzīvotāji.
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Bauskas novada Sociālais dienests un Latvijas Sarkanā Krusta Bauskas komiteja apkopo un
iesniedz evakuācijas komisijai sarakstu par apdraudētajā teritorijā dzīvojošiem invalīdiem un
citiem cilvēkiem, kuru pārvietošanās spējas ir ierobežotas, un tiem nepieciešama palīdzība, lai
veiktu evakuāciju.
8.2.2. Evakuācijas maršruti
EPV darbība un evakuācijas maršruti:
Evakuācijai sagatavotais transports apvienojams transporta kolonnās, kas Valsts policijas
operatīvā transporta pavadībā dodas uz norādīto izvietošanas punktu. Evakuācijas maršruti tiek
noteikti, ņemot vērā situāciju, pa iespējami tuvākajiem ceļiem uz izmitināšanas vietām.
Evakuācijā iespējams izmantot arī iedzīvotājiem piederošo personīgo transportu, kurš
sapulcējams noteiktā vietā, Valsts policijas uzraudzībā, un pēc sapulcēšanās Valsts policijas
operatīvā transporta pavadībā dodas uz norādīto izvietošanas punktu.
8.2.3. Transporta nodrošinājums
Transports cilvēku evakuācijai:
Bauskas novada administrācijas transports, piesaistot privātos pasažieru pārvietošanas transporta
uzņēmumus.
8.2.4. Evakuēto uzskaites nodrošināšana
Lai nodrošinātu operatīvu EPV darbību, pašvaldību darbiniekiem nepieciešams veikt uzskaiti
un evakuējamo personu reģistrāciju. Sabiedriskās kārtības nodrošināšanu veic Valsts policija
kopā ar Zemessardzes 54. Inženiertehnisko bataljonu un pašvaldības sabiedriskās kārtības
nodaļu. Reģistrētie iedzīvotāji jāsadala grupās un attiecīgi pa grupām izvietojami evakuācijā
iesaistītajos transporta līdzekļos.
8.2.5. Pagaidu izmitināšana
Izmitināšanai paredzētās vietas, personu skaits un kontakttālruņi

Skolas
nosaukums
1

Bauskas
2.vidusskola

Skaits

Direktora
uzvārds

Direktora
kontakttālruņi

Skolotāju
istaba
darba

mājas

mob.

700

V.Grigorjeva

63924186

63923310

63924156

26333179

950

R.Žabovs

63960871

63922152

_

26306503

500

J.Rumba

63929844

63924332 63924677

Bauskas
2 Valsts

ģimnāzija
3

Bauskas pilsētas
pamatskola

29116587

8.2.6. Ēdināšana
Uzņemto un izmitināto cilvēku ēdināšanu nodrošina skolu ēdnīcas, sadarbībā ar Bauskas
novada pašvaldību, SIA „Palmas A”, IK “Jasers” un SIA”ANIVA”.
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8.2.7. Evakuēto iedzīvotāju sociālā aprūpe, psiholoģiskā un medicīniskā palīdzība
SIA „Bauskas slimnīca”
8.2.8. Evakuēto iedzīvotāju īpašuma apsardze;
Sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, objektu un īpašumu apsardzi veic sekojošas iestādes:
 VP Zemgales reģionālās pārvaldes Bauskas iecirknis;
 Bauskas novada sabiedriskās kārtības nodaļa;
 Zemessardzes 54.Inženiertehniskais bataljons.
8.2.9. Sadarbība ar citām pašvaldībām evakuēto iedzīvotāju uzņemšanai
Pašlaik nav spēkā esošu līgumu.

8.3. Nodrošinājums ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to
izsniegšana
Bauskas novada paaugstinātas bīstamības objekti ir degvielas uzpildes stacijas. Šajos
objektos atrodas šādi:
 Elpošanas ceļu respiratori (3M 9312 );
 Aizsarg cimdi;
 Aizsargbrilles;
 Aizsargtērpi;
 Aizsargķiveres;
 Kombinezoni;
 Gumijas zābaki;
 Aptieciņas.

8.4. Joda profilakses nodrošinājums
Joda profilakse iedzīvotājiem nav plānota, jo Bauskas novads nav nodrošināts ar joda
tabletēm.

8.5. Kultūras vērtību aizsardzība vai evakuācija
Saskaņā ar atbilstošo iestāžu plāniem.

8.6. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana, objektu apsardzība un
aizsardzība
Sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, objektu un īpašumu apsardzi veic sekojošas iestādes:
 VP Zemgales reģionālās pārvaldes Bauskas iecirknis;
 Bauskas novada sabiedriskās kārtības nodaļa;
 Zemessardzes 54.Inženiertehniskais bataljons.

8.7. Iedzīvotāju izglītošana civilajā aizsardzībā
Iedzīvotāju izglītošana civilajā aizsardzībā tiek veikta:
 ar plašsaziņas līdzekļiem. Informācija avīzē „Bauskas Dzīve”;
 pēc pieprasījuma tiek sniegtas konsultācijas civilajā aizsardzībā, kā arī CA plānu
izstrādāšanai (iestādes, komersanti);
 pēc pieprasījuma tiek lasītas lekcijas izglītības iestādēs;
 pēc vajadzības kopā ar Bauskas novada pašvaldību tiek organizētas lekcijas.
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SHĒMA
Iedzīvotāju izglītošana civilajā aizsardzībā Bauskas novadā.

VUGD ZRB Bauskas daļa

Bauskas novada dome
Plašsaziņas līdzekļi

Izglītības iestādes

Elektroniskie saziņas
līdzekļi
Informatīvie materiāli
Iedzīvotāji

8.8. Mājdzīvnieku aizsardzība
Dzīvnieku aizsardzība - dzīvnieku infekcijas slimību apkarošana


1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)

10)

Dzīvnieku infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, kuras nav valsts uzraudzībā,
veic dzīvnieku īpašnieks kopā ar praktizējošu veterinārārstu.
Pārtikas un veterinārais dienests (atbildīgais par mājdzīvnieku aizsardzību):
nosaka epizootiskās situācijas analīzei nepieciešamo informāciju par epizootisko situāciju
valstī un ārvalstīs kārtējā gadā un iepriekšējos gados;
izstrādā, apstiprina un uztur dzīvnieku infekcijas slimību reģistrācijas, uzskaites, analīzes un
izziņošanas sistēmu;
analizē informāciju un izstrādā iespējamo risku sistēmas;
izstrādā valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības programmu;
izstrādā un apstiprina valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas
stratēģiju un rīcības plānus;
sadarbojas ar kompetentām Veselības ministrijas institūcijām, lai apmainītos ar informāciju
par infekcijas slimībām, ar kurām slimo gan cilvēki, gan dzīvnieki, izstrādātu un īstenotu šo
slimību profilakses un apkarošanas programmas;
sadarbībā ar Valsts meža dienestu izstrādā priekšlikumus savvaļas dzīvnieku medību
noteikumiem epizootijas situācijā;
Pārtikas un veterinārais dienests saskaņā ar valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas
slimību apkarošanas un uzraudzības programmu aprēķina nepieciešamo veterinārbioloģisko
preparātu un dezinfekcijas līdzekļu daudzumu un pasūta tos normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā;
Veterinārbioloģiskos preparātus un dezinfekcijas līdzekļus to dzīvnieku infekcijas slimību
profilaksei, kuras nav valsts uzraudzībā, praktizējoši veterinārārsti iegādājas no
komersantiem, kas veic farmaceitisko vai veterinārfarmaceitisko darbību;
Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarotais praktizējošais veterinārārsts ir Zemkopības
ministrijas funkcionālajā padotībā;
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11) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles,
izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos.
Vietējās pašvaldības nodrošina:
1) klejojošu suņu un kaķu izķeršanu un, ja nepieciešams, eitanāziju;
2) bezsaimnieka dzīvnieku un meža dzīvnieku līķu savākšanu normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā;

8.9. Avārijas izraisītā vides piesārņojuma ierobežošana un sanācijas
pasākumi
 VUGD Bauskas daļa sadarbībā ar PVD Zemgales reģionālo filiāli veic piesārņojumu
ierobežošanas un sanācijas pasākumus;
 VP Zemgales reģionālās pārvaldes Bauskas iecirknis –veic ierobežošanu, apsardzi,
informēšanu (automašīnas ar megafoniem);
 Zemessardzes 54.Inženiertehniskais bataljons –veic ierobežošanu, apsardzi;
 PVD speciālisti koordinē arī citu iesaistīto iestāžu darbību epidemioloģiskās drošības
jautājumos, sniedzot norādījumus par cilvēku vai mājdzīvnieku evakuāciju un izolāciju, kā arī
teritorijas norobežošanu. Turklāt viņiem arī jānosaka, vai nepieciešams veikt dezinfekciju
notikuma vietā un cilvēku, kuri bija pakļauti riskam, dekontamināciju (attīrīšana no iespējamā
piesārņojuma).
DEKONTAMINĀCIJA
(Attīrīšana)
Sastopamie termini:
 DEKONTAMINĀCIJA;
 DEZAKTIVĀCIJA;
 DEGAZĀCIJA;
 SANĀCIJA.
Pamatnostādnes:
 Nepieciešamība:
– pasargāt glābšanas dienestu darbiniekus neatliekamo uzdevumu veikšanai;
– pasargāt jebkuras glābjamās, evakuējamās personas, dzīvniekus, materiālās vērtības
(VUGD, Policija, SVA, PVD, DP, citi);
– aizsargāt vidi no piesārņojuma (VUGD, SVA, PVD, DP, citi).
 Princips – neitralizēt, likvidēt, novērst piesārņojumu uz kontaktvirsmām, lai novērstu
piesārņojuma ietekmi uz glābēju, glābjamo, evakuējamo personu, dzīvnieku, materiālām
vērtībām.
Aizsardzības līmeņi:
 A – pilna apmēra aizsardzība ar autonomu elpošanas aizsardzības sistēmu:
- ķīmiskās aizsardzības „A” līmeņa tērps;
- saspiesta gaisa elpošanas aparāts ar sejas masku un balonu;
- kā opcija var būt papildus pret šļakatu tērps un specializēti apavi darbībai īpaši agresīvā
vidē.
 B – pilna apmēra aizsardzība ar autonomu elpošanas aizsardzības sistēmu virs tērpa:
- ķīmiskās aizsardzības „B” līmeņa tērps (atvieglots, darbībai mazāk agresīvā vidē);
- saspiesta gaisa elpošanas aparāts ar sejas masku un balonu;
- kā opcija var būt papildus pretšļakatu tērps un specializēti apavi darbībai īpaši agresīvā vidē.
 C – pilna apmēra aizsardzība ar respiratora aizsardzību:
- ķīmiskās aizsardzības „C” līmeņa tērps (atvieglots, no plānāka materiāla, darbībai mazāk
bīstamā vidē, bez noturības pret tvaiku spiedienu);
- filtrējošā gāzmaska ar vai bez mehanizētas gaisa padeves.
 D – nepilna apmēra aizsardzība:
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- ugunsdzēsēja speciālais apģērbs;
- bez elpošanas ceļu aizsardzības.
Skaidrojumi:
- Aizsardzības līmeņa, sekojoši, aizsardzības aprīkojuma izvēle– rokasgrāmatās, tabulās, u.c.
avotos.
Dekontaminācijas tipi:
 Standarta jeb parastā dekontaminācija - procedūru aprakstos, instrukcijās, plānos –
konspektos atrunāta attīrīšana. Nelielam, ierobežotam personu skaitam;
 Ārkārtas dekontaminācija – atsevišķos gadījumos, ārkārtas apstākļos, kad pieļaujamas
atkāpes no standartizētām procedūrām, lai nodrošinātu nekavējošu (parasti - arī neatliekamu)
iesaistīto, ietekmēto personu, dzīvnieku, materiālo vērtību dekontamināciju;
 Masveida dekontaminācija – lielāka mēroga negadījumos. Jāparedz, jānodrošina papildus
rezerves, pietiekami efektīvu dekontaminācijas procedūru veikšanas nodrošināšanai. Pieļaujami
tie paši principi, kas ārkārtas dekontaminācijas apstākļos;
 Lietisko pierādījumu, materiālo vērtību dekontaminācija – specializētas procedūras,
veicamas ciešā sadarbībā ar citām tiesībsargājošām iestādēm;
 Dekontaminācijas procedūras eksteritoriālos objektos- specializētas procedūras, veicamas
ciešā sadarbībā ar citām tiesībsargājošām iestādēm.
 Vislabākā dekontaminācijas metode – izvairīties no kontaminācijas. Tas nozīmē – pēc
iespējas izvairīties no piesārņojuma avotiem. Atkarībā no situācijas arī izvēlama rīcības stratēģija
– izvietojums, aprīkojuma izvēle, u.c.

8.10. Pārtikas un dzeramā ūdens (tai skaitā no artēziskajiem
dziļurbumiem) apgāde katastrofas gadījumā
Bauskas novada iedzīvotāju nodrošināšana ar dzeramo ūdeni
Atbildīgās institūcijas par nodrošinājumu ar ūdeni:
 Bauskas pilsētas ūdensapgādi ar ūdeni nodrošina uzņēmums SIA „Bauskas ūdens”.
Iedzīvotāju informēšanas kārtība par ūdens piegādi:
 paziņojumi par bojājumu raksturu un iespējamo remonta termiņu;
 Papildus informāciju iespējams sniegt laikrakstā ,,Bauskas Dzīve”,
Ūdens piegādes nodrošināšanai plānotais transports:
 Nepieciešamības gadījumā iedzīvotāju ūdensapgādi iespējams veikt no atdzelžošanas
stacijas vai tieši no artēziskajām akām, kā arī nodrošināt ar ūdeni ar SIA “Bauskas
ūdens”, SIA “Vides serviss” un VUGD autocisternām.
Ūdensgūtnes vietas
Bauskas pilsētas centralizētā ūdens apgāde tiek nodrošināta no vienas dzeramā ūdens gūtņu
vietas.
 Nepieciešamības gadījumā iedzīvotāju ūdensapgādi ar ūdeni iespējams veikt ar SIA
“Bauskas ūdens”, SIA “Vides serviss” un VUGD autocisternām,
kā arī no atdzelžošanas stacijas vai tieši no artēziskajām akām.
Pārtikas apgāde
Pārtikas apgāde tiek veikta Bauskas novada domei sadarbojoties ar komersantiem
(veikaliem, ēdnīcām u.c.).
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8.11. Nodrošinājums ar energoresursiem (tai skaitā elektroģeneratoriem)
energoapgādes traucējumu gadījumā
Elektro apgāde Bauskas novadam
Bauska elektroenerģiju saņem no vienas 110/20 kV apakšstacijas, kurai ir divpusēja 110 kV
piegāde.
Pilsētas iedzīvotāji un patērētāji tiek apgādāti ar elektroenerģiju pa 20 kV un 0.4 kV sadales
tīklu.
Resursi avārijas gadījumā
Valsts Materiālās rezervēs Bauskā atrodas elektroģenerators VUGD ZRB Bauskas daļā ar 24 kW
jaudu (Skolas iela 17, Bauska)
Degvielas uzpildes stacijās degvielu
Degvielu degvielas uzpildes stacijās pieved pēc vajadzības.
SIA „Bauskas slimnīca”
Dīzeļģenerators, kura jauda pietiekama, lai iestāde varētu strādāt autonomā režīmā.
VUGD Zemgales reģiona brigādes Bauskas daļā:
elektroģenerators 20 kW;
elektroģenerātors 12 kW;
divi elektroģeneratori 7 kW ;
elektroģenerātors 6 kW;
elektroģenerātors 5kW.
Bauskas novadā nav objektu, kuros elektroapgādes traucējumu gadījumi var būt par cēloni
nelaimes gadījumiem ar cilvēkiem, izņemot slimnīcu (kurai ir savs stacionārais
elektroģenerators), kā arī radīt apdraudējumu sabiedriskai drošībai.

8.12. Avāriju rezultātā radušos bīstamo atkritumu un bezsaimnieka
bīstamo atkritumu savākšana, nodošana uzglabāšanai vai pārstrādei
Bīstamie atkritumi
VUGD Zemgales reģiona brigādes Bauskas daļas rīcība bezsaimnieka bīstamo atkritumu
atrašanas gadījumos un avārijas rezultātā bīstamo atkritumu rašanās gadījumos.
Bīstamie atkritumi – atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos
bīstamus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai, un kuri atbilst atkritumu
klasifikatorā noteiktajām bīstamo atkritumu kategorijām.
Nezināmas izcelsmes viela vai priekšmets ir:
 neidentificēta viela jebkurā tās agregātstāvoklī (cieta viela, pulverveida viela, šķidrums, gāze
u.c.), kuras izcelsme nav zināma;
 priekšmets, kas satur šo noteikumu iepriekšējā apakšpunktā raksturoto neidentificēto vielu,
vai no kura notiek, vai ir notikusi šādas vielas izbiršana, izlīšana, noplūde;
 priekšmets, kas satur radioaktīvas, bīstamas ķīmiskas vai bioloģiskas vielas kopā ar
sprāgstvielām un ierīcēm, kas paredzētas šo vielu izkliedei.
Lai pārbaudītu, vai nezināmas izcelsmes viela vai priekšmets ir ķīmiski bīstams,
nekavējoties uz notikuma vietu izbrauc:
 VUGD Zemgales reģiona brigādes Bauskas daļas struktūrvienības dežūrmaiņa gadījumā, ja
notikuma vieta atrodas telpā;
 Valsts vides dienesta teritoriālās struktūrvienības inspektori gadījumā, ja notikuma vieta
atrodas vidē.
Ja ir konstatēta nezināmas izcelsmes vielas noplūde vidē, kas var radīt vai rada kaitējumu
videi, uz notikuma vietu izbrauc VUGD Zemgales reģiona brigādes Bauskas daļas
struktūrvienības dežūrmaiņa un Valsts vides dienesta teritoriālās struktūrvienības inspektors.
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VUGD Zemgales reģiona brigādes Bauskas daļas struktūrvienības dežūrmaiņai un Valsts
vides dienesta teritoriālās struktūrvienības inspektoriem ierodoties notikuma vietā, tie veic
nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta ķīmiskās bīstamības pārbaudi.
Ja pārbaudes laikā konstatēts, ka notikusi nezināmas izcelsmes vielas noplūde vidē, tā ir
ķīmiski bīstama un rada, vai var radīt kaitējumu videi, Valsts vides dienesta teritoriālās
struktūrvienības inspektors veic šādas darbības:
 organizē nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta savākšanu;
 ja ir nodarīts kaitējums videi – organizē neatliekamos vai sanācijas pasākumus atbilstoši vides
aizsardzības normatīvo aktu prasībām.
Nr.
p.k.

1.

Uzņēmuma
nosaukums

Adrese

Jelgavas iela 36

67612259
67614945

Mūkusalas 33, Rīga

67612259

A/S „BAO”

2.

A/S „Ventamonjaks”

Dzirnavu iela 66
Ventspils

3.

A/S „Jauda – koks”

p/n Kandavas stacija
Tukuma novads

4.

SIA „Zaļā nafta V”

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tālrunis

Ūnijas iela 36 – 21
Rīga
A/S „Brocēnu metāla Liepnieku iela 10
sistēmas”
Brocēni
SIA „Lampu
Kapsētas iela 10
demerkurizācijas
Liepāja
centrs”
Klijānu iela 7 – 505
SIA „Lautus”
Rīga
Cenu pag.
SIA „Artava”
Jelgavas nov.
SIA „EkoOsta”
Tvaika iela 39, Rīga
A/S „Ventspils
Talsu iela 75
nafta”
Ventspils
SIA „Vides
Ezermalu iela 24/26
konsultāciju birojs”
Rīga
Kr. Barona iela 83
SIA „Flēra”
Rīga
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63663195

63131232
67382969
63865956

Apsaimniekoto
atkritumu veids
Pesticīdi, smago metālu
saturoši atkritumi,
šķīdinātāji, sārmi, skābes,
sveķi, saistvielas, tintes,
laboratoriju ķīmiskās
vielas, medicīniskie
atkritumi, naftas produkti,
akumulatori, dzīvsudrabs

Absorbenti, filtru
materiāli, kuri piesārņoti
ar bīstamām vielām
Koksnes konservācijas
atkritumi, neorganiskie
koksnes konservanti
Amonjaks, naftas
produkti
Azbesta saturoši
atkritumi

63472133

Luminiscentās lampas

67378717,
67378717
67381526,
9220713
7393860

Medicīniskie atkritumi

3664090

Naftas produkti

Naftas produkti
Naftas produkti

7557668

Naftas produkti

7276050

Fotorūpniecības
atkritumi

9. Pašvaldības teritorijā iespējamie apdraudējumi
9.1. Dabas katastrofas
Plūdi
Preventīvie pasākumi
Nr.
p.k.
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

Nosaukums
2
Informācijas nodošana
VUGD saskaņā ar noslēgto
līgumu par ūdens līmeņiem
upēs un iespējamām
prognozēm
Novērošana un informācijas
apkopošana par ledus
apstākļiem un ūdens līmeņa
svārstībām plūdu
apdraudētajos rajonos
Glābšanas dienesta vadības
un attiecīgu struktūrvienību
informēšana
Ūdenskrātuvju apsekošana
un bīstamo vietu noteikšana
Iedzīvotāju, kuri dzīvo
iespējamā applūdes zonā,
brīdināšana par plūdu
draudiem un iespējamo
evakuāciju

Izpildes
termiņš

Par izpildi atbildīgā
institūcija

Izpildītāji

3

4

5

Pastāvīgi

Latvijas
Hidrometeoroloģijas
aģentūra

Latvijas
Hidrometeoroloģijas
aģentūra

Pastāvīgi

Pagastu pārvaldes

Pagastu pārvaldes

Latvijas
Hidrometeoroloģijas
aģentūra
Pašvaldības,
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa

Latvijas
Hidrometeoroloģijas
aģentūra
Pašvaldības,
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa

Pašvaldība, VUGD
Zemgales reģiona
brigādes Bauskas daļa

Pašvaldība,
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa
Pašvaldība,
VP Zemgales reģiona
pārvaldes Bauskas
iecirknis,
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa,
Z/S 54.bataljons
Pašvaldība,
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa,
Z/S 54.bataljons

Pastāvīgi
Pastāvīgi

Pastāvīgi

Pasākumu precizēšana par
iedzīvotāju un materiālo
vērtību evakuācijas
veikšanu, izvietošanu un
īpašuma apsardzi

Pastāvīgi

Iedzīvotāju, mājlopu un
materiālo vērtību evakuācija
no iespējamās applūdes
zonas

24
stundas

Pašvaldība,
VP Zemgales reģiona
pārvaldes Bauskas
iecirknis,
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa
Pašvaldība
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Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi
Nr.
p.k.
1
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Izpildes
termiņš

Nosaukums
2
Informācijas nodošana VUGD
saskaņā ar noslēgto līgumu par
ūdens līmeņiem un ledus
kustību upēs
CA komisijas sasaukšana
Gāzes, elektro un ūdensapgādes
sistēmu atslēgšana
Bez pajumtes palikušo
iedzīvotāju nodrošināšana ar
dzīvojamo platību
Evakuēto iedzīvotāju apgāde ar
pārtikas produktiem
Z/S 54.bataljona resursu
iesaistīšana
Z/S 54. bataljona
sapieru iesaistīšana ledus
uzlaušanai upēs

3
Pastāvīgi

Par izpildi
atbildīgā
institūcija
4
Latvijas
Hidrometeoroloģi
jas aģentūra

Nekavējoši

CA komisija

Nekavējoši

CA komisija

Pēc
apstākļiem

CA komisija

Pēc
apstākļiem
6–8
stundas

CA komisija
Z/S 54.bataljons

CA komisija,
pašvaldība
Z/S 54.bataljons

12 stundas

Z/S 54.bataljons

Z/S 54.bataljons

Valsts materiālo rezervju
resursu iesaistīšana

4 stundas

V/A ”Materiālās
rezerves”

Seku likvidēšanas neatliekamo
pasākumu organizēšana un
veikšana

Pastāvīgi

Pašvaldība,
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa

9.

Neatliekamās un specializētās
neatliekamās medicīniskās
palīdzības sniegšana.

Informācijas apkopošana par
plūdu rezultātā radītajiem
zaudējumiem
Vētras, viesuļvētras
Preventīvie pasākumi
11.

Nr.
p.k.
1
1.

Nosaukums
2
Operatīvās informācijas
nodošana VUGD saskaņā ar
noslēgto līgumu par
meteoroloģiskajām

5
Latvijas
Hidrometeoroloģijas
aģentūra
CA komisijas
priekšsēdētājs
Attiecīgie operatīvie
dienesti
CA komisija,
pašvaldība

8.

10.

Izpildītāji

Pastāvīgi

Pašvaldība,
SIA”Bauskas
slimnīca”

1 mēnesis

Pašvaldība

Izpildes
termiņš
3
Pastāvīgi
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Par izpildi
atbildīgā
institūcija
4
Latvijas
Hidrometeoroloģijas aģentūra

Pašvaldība,
Valsts materiālo
rezervju atbildīgie
glabātāji
Pašvaldība,komunālie
dienesti,
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa,
Z/S 54.bataljons
Pašvaldība,
SIA”Bauskas
slimnīca”,
Katastrofu medicīnas
centrs
Pašvaldība

Izpildītāji
5
Latvijas
Hidrometeoroloģijas aģentūra

2.

3.

parādībām
VUGD vadības informēšana
un lēmumu pieņemšana par
veicamajiem pasākumiem
Bauskas novada civilās
aizsardzības komisijas
priekšsēdētāja informēšana

4.
Iedzīvotāju informēšana par
iespējamiem katastrofas
draudiem

5.

20 min.

Latvijas
Hidrometeoroloģijas aģentūra

1 stunda

No 30 min.
līdz 2
stundām

Attiecīgu avārijas brigāžu un 2 stundas
iesaistāmo dienestu
brīdināšana par gatavību
avārijas darbu veikšanai
Pastāvīgi

6.
Sagatavošanās neatliekamās
medicīniskās palīdzības
sniegšanai
7.

8.

Valsts materiālo rezervju
atbildīgo glabātāju
apziņošana par resursu
iespējamo iesaistīšanu
Valsts materiālo rezervju
resursu sagatavošana
izsniegšanai

2 stundas

4 stundas

VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa
VUGD Zemgales VUGD Zemgales
reģiona brigādes reģiona brigādes
Bauskas daļa
Bauskas
daļa
Latvijas
VUGD Zemgales
Hidrometeoroloģ reģiona brigādes
ijas aģentūra
Bauskas daļa, VP
Zemgales reģiona
pārvaldes Bauskas
iecirknis,
pašvaldība
Latvijas
VUGD Zemgales
Hidrometeoroloģ reģiona brigādes
ijas aģentūra
Bauskas daļa,
iesaistāmās
institūcijas, avārijas
brigādes un dienesti
SIA ”Bauskas
Pašvaldība,
slimnīca”
SIA ”Bauskas
slimnīca”,
Katastrofu
medicīnas centrs
V/A”Materiālās
VUGD Zemgales
rezerves”
reģiona brigādes
Bauskas daļa
V/A”Materiālās
rezerves”

Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi
Par izpildi
Nr.
Izpildes
Nosaukums
atbildīgā
p.k.
termiņš
institūcija
1
2
3
4
1. Operatīvās informācijas
Pastāvīgi
Latvijas
nodošana VUGD saskaņā ar
Hidrometeorolo
noslēgto līgumu par
ģijas aģentūra
meteoroloģiskajām
parādībām
2. Bauskas novada civilās
2 stundas
VUGD
aizsardzības komisijas
Zemgales
darba organizēšana
reģiona
brigādes
Bauskas daļa
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Valsts materiālo
rezervju atbildīgie
glabātāji

Izpildītāji
5
Latvijas
Hidrometeoroloģijas aģentūra

VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa

3.

Pastāvīgi

VUGD
Zemgales
reģiona
brigādes
Bauskas daļa

1 stunda

VUGD
Zemgales
reģiona
brigādes
Bauskas daļa

Seku likvidēšanas
neatliekamo pasākumu
veikšana.

4.
Citu avārijas dienestu
iesaistīšana

5.

Pirmās, neatliekamās un
specializētās neatliekamās
medicīniskās palīdzības
sniegšana cietušajiem

Pastāvīgi

6.

Sociālās palīdzības
sniegšana cietušajiem
Informācijas par radītajiem
zaudējumiem apkopošana

1 nedēļa

Katastrofu
medicīnas
centrs,
SIA ”Bauskas
slimnīca”
Pašvaldība

1 mēnesis

Pašvaldība

Valsts materiālo rezervju
resursu iesaistīšana

4 stundas

V/A”Materiālās
rezerves”

7.

8.

VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa,
iesaistītās
institūcijas,
avārijas brigādes un
dienesti
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa,
iesaistītās
institūcijas, avārijas
brigādes un dienesti
Katastrofu
medicīnas centrs,
SIA ”Bauskas
slimnīca”
Pašvaldība
Pašvaldība, VP
Zemgales reģiona
pārvaldes
Bauskas iecirknis
CA komisija

Stipra snigšana, sniegputeņi (sniega vētras)
Preventīvie pasākumi
Nr.
p.k.
1
1.

2.

4.

5.

Nosaukums
2
Operatīvās informācijas
nodošana VUGD saskaņā ar
noslēgto līgumu par
meteoroloģiskajām
parādībām
VUGD vadības informēšana
un lēmumu pieņemšana par
veicamajiem pasākumiem
Iedzīvotāju informēšana par
iespējamiem katastrofas
draudiem

Izpildes
termiņš
3
Pastāvīgi

20 min.

No 30 min.
līdz 2
stundām

Attiecīgu avārijas brigāžu un 2 stundas
iesaistāmo dienestu
brīdināšana par gatavību
avārijas darbu veikšanai
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Par izpildi
atbildīgā
institūcija
4
Latvijas
Hidrometeoroloģijas aģentūra

Latvijas
Hidrometeoroloģijas aģentūra
Latvijas
Hidrometeoroloģijas aģentūra

Latvijas
Hidrometeoroloģijas aģentūra

Izpildītāji
5
Latvijas
Hidrometeoroloģijas
aģentūra

VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa, VP
Zemgales reģiona
pārvaldes Bauskas
iecirknis,
pašvaldība
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa,
iesaistāmās

Pastāvīgi
6.

Sagatavošanās neatliekamās
medicīniskās palīdzības
sniegšanai

7.

Bauskas novada civilās
aizsardzības komisijas
priekšsēdētāja informēšana
Valsts materiālo rezervju
atbildīgo glabātāju
apziņošana par resursu
iespējamo iesaistīšanu
Valsts materiālo rezervju
resursu sagatavošana
izsniegšanai

8.

9.

1 stunda

2 stundas

4 stundas

institūcijas, avārijas
brigādes un dienesti
SIA ”Bauskas
Pašvaldība,
slimnīca”
SIA ”Bauskas
slimnīca”,
Katastrofu
medicīnas centrs
VUGD Zemgales VUGD Zemgales
reģiona brigādes reģiona brigādes
Bauskas daļa
Bauskas daļa
V/A”Materiālās
VUGD Zemgales
rezerves”
reģiona brigādes
Bauskas daļa
V/A”Materiālās
rezerves”

Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi
Par izpildi
Nr.
Izpildes
Nosaukums
atbildīgā
p.k.
termiņš
institūcija
1
2
3
4
1. Operatīvās informācijas
Pastāvīgi
Latvijas
nodošana Glābšanas
Hidrometeorolo
dienestam saskaņā ar
ģijas aģentūra
noslēgto līgumu par
meteoroloģiskajām
parādībām
2. Bauskas novada civilās
2 stundas
VUGD
aizsardzības komisijas
Zemgales
darba organizēšana
reģiona
brigādes
Bauskas daļa
3.
Pastāvīgi
VUGD
Seku likvidēšanas
Zemgales
neatliekamo pasākumu
reģiona
veikšana.
brigādes
Bauskas daļa

4.

1 stunda

VUGD
Zemgales
reģiona
brigādes
Bauskas daļa

Pastāvīgi

Katastrofu
medicīnas
centrs,
SIA ”Bauskas
slimnīca”

Citu avārijas dienestu
iesaistīšana

5.

Pirmās, neatliekamās un
specializētās neatliekamās
medicīniskās palīdzības
sniegšana cietušajiem
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Valsts materiālo
rezervju atbildīgie
glabātāji

Izpildītāji
5
Latvijas
Hidrometeoroloģijas aģentūra

VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa

VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa,
iesaistītās
institūcijas,
avārijas brigādes un
dienesti
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa,
iesaistītās
institūcijas, avārijas
brigādes un dienesti
Katastrofu
medicīnas centrs,
SIA ”Bauskas
slimnīca”

6.
7.

8.

Sociālās palīdzības
sniegšana cietušajiem
Informācijas par radītajiem
zaudējumiem apkopošana

1 nedēļa

Pašvaldība

Pašvaldība

1 mēnesis

Pašvaldība

Valsts materiālo rezervju
resursu iesaistīšana

4 stundas

V/A”Materiālās
rezerves”

Pašvaldība,
VP Zemgales
reģiona pārvaldes
Bauskas iecirknis,
CA komisija

Apledojumi (atkala)
Preventīvie pasākumi
Nr.
p.k.
1
1.

2.

3.

Nosaukums
2
Operatīvās informācijas
nodošana VUGD saskaņā ar
noslēgto līgumu par
meteoroloģiskajām
parādībām
VUGD vadības informēšana
un lēmumu pieņemšana par
veicamajiem pasākumiem
Iedzīvotāju informēšana par
iespējamiem katastrofas
draudiem

Izpildes
termiņš
3
Pastāvīgi

20 min.

Latvijas
Hidrometeoroloģijas aģentūra

No 30 min.
līdz 2
stundām

4.

Attiecīgu avārijas brigāžu un 2 stundas
iesaistāmo dienestu
brīdināšana par gatavību
avārijas darbu veikšanai

5.

Sagatavošanās neatliekamās
medicīniskās palīdzības
sniegšanai

Pastāvīgi

6.

Bauskas novada civilās
aizsardzības komisijas
priekšsēdētāja informēšana

1 stunda

7.

Valsts materiālo rezervju
atbildīgo glabātāju
apziņošana par resursu
iespējamo iesaistīšanu
Valsts materiālo rezervju
resursu sagatavošana
izsniegšanai

2 stundas

8.

Par izpildi
atbildīgā
institūcija
4
Latvijas
Hidrometeoroloģijas aģentūra

4 stundas
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Izpildītāji
5
Latvijas
Hidrometeoroloģijas
aģentūra

VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa
VUGD Zemgales
Latvijas
reģiona brigādes
HidrometeoroBauskas daļa, VP
loģijas aģentūra
Zemgales reģiona
pārvaldes Bauskas
iecirknis, pašvaldība
Latvijas
VUGD Zemgales
Hidrometeororeģiona brigādes
loģijas aģentūra
Bauskas daļa,
iesaistāmās
institūcijas, avārijas
brigādes un dienesti
SIA ”Bauskas
Pašvaldība,
slimnīca”
SIA ”Bauskas
slimnīca”,
Katastrofu
medicīnas centrs
VUGD Zemgales VUGD Zemgales
reģiona brigādes reģiona brigādes
Bauskas daļa
Bauskas
daļa
V/A”Materiālās
VUGD Zemgales
rezerves”
reģiona brigādes
Bauskas
daļa
V/A”Materiālās
Valsts materiālo
rezerves”
rezervju atbildīgie
glabātāji

Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi
Par izpildi
Nr.
Izpildes
Nosaukums
atbildīgā
p.k.
termiņš
institūcija
1
2
3
4
1. Operatīvās informācijas
Pastāvīgi
Latvijas
nodošana VUGD saskaņā ar
Hidrometeorolo
noslēgto līgumu par
ģijas aģentūra
meteoroloģiskajām
parādībām
2. Bauskas novada civilās
2 stundas
VUGD
aizsardzības komisijas darba
Zemgales
organizēšana
reģiona
brigādes
Bauskas daļa
3.
Pastāvīgi
VUGD
Seku likvidēšanas
Zemgales
neatliekamo pasākumu
reģiona
veikšana.
brigādes
Bauskas daļa

4.

1 stunda

VUGD
Zemgales
reģiona
brigādes
Bauskas daļa

Citu avārijas dienestu
iesaistīšana

5.

Pirmās, neatliekamās un
specializētās neatliekamās
medicīniskās palīdzības
sniegšana cietušajiem

Pastāvīgi

6.

Sociālās palīdzības
sniegšana cietušajiem
Informācijas par radītajiem
zaudējumiem apkopošana

1 nedēļa

Katastrofu
medicīnas
centrs,
SIA ”Bauska
slimnīca”
Pašvaldība

1 mēnesis

Pašvaldība

Valsts materiālo rezervju
resursu iesaistīšana

4 stundas

V/A
”Materiālās
rezerves”

7.

8.

Mežu un kūdras purvu ugunsgrēki.
Preventīvie pasākumi
Nr.
Nosaukums
p.k.
1
2
1.
Mežu ugunsnedrošā
laika posma noteikšana

Izpildes
termiņš
3
Katru gadu
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Izpildītāji
5
Latvijas
Hidrometeoroloģija
s aģentūra

VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa

VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa,
iesaistītās
institūcijas,
avārijas brigādes un
dienesti
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas
daļa, iesaistītās
institūcijas, avārijas
brigādes un dienesti
Katastrofu
medicīnas centrs,
SIA ”Bauskas
slimnīca”
Pašvaldība
Pašvaldība,
VP Zemgales
reģiona pārvaldes
Bauskas iecirknis
CA komisija

Par izpildi atbildīgā
institūcija
4
Valsts meža dienests

Izpildītāji
5
Valsts meža
dienests

2.
3.

4.

5.

6.

Mežu novērošana
no uguns novērošanas torņiem
Noteikto ierobežojumu
ievērošanas kontrole mežos
ugunsnedrošajā laika posmā
Sakaru uzturēšana ar Valsts
meža dienesta atbildīgām
personām
VUGD struktūrvienību
gatavības nodrošināšana,
iesaistīties mežu dzēšanas
darbos pēc Valsts meža dienesta
pieprasījuma
Valsts materiālo rezervju
atbildīgo glabātāju apziņošana
par resursu iespējamo
iesaistīšanu

Katru gadu

Valsts meža dienests

Katru gadu

Valsts meža dienests

Pastāvīgi

Valsts meža dienests

Pastāvīgi

VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas
daļa,
V/A ”Materiālās
rezerves”

Pastāvīgi

SIA ”Bauskas
slimnīca”

7.
Neatliekamās medicīniskās
palīdzības sniegšanas
organizēšana un kārtības
noteikšana cietušajiem

Pastāvīgi

Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi
Par izpildi
Nr.
Izpildes
Nosaukums
atbildīgā
p.k.
termiņš
institūcija
1
2
3
4
1. Informācijas saņemšana par meža
Valsts meža
vai kūdras purva ugunsgrēku
5 min.
dienests

2.

Attiecīgu VUGD struktūrvienību
informēšana

10 min.

Valsts meža
dienests

3.

Institūciju iesaistīšana saskaņā ar
noslēgtajiem sadarbības
dokumentiem
Iedzīvotāju brīdināšana par
ugunsgrēku, tā attīstību un
iespējamo iedzīvotāju evakuāciju
no bīstamās zonas

4 stundas

Valsts meža
dienests

2 stundas

Valsts meža
dienests,
pašvaldība

4.
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Valsts meža
dienests
Valsts meža
dienests
VUGD
Zemgales
reģiona
brigādes
Bauskas daļa
VUGD
Zemgales
reģiona
brigādes
Bauskas daļa,
VUGD
Zemgales
reģiona
brigādes
Bauskas daļa,
Pašvaldība,
SIA ”Bauskas
slimnīca”,
Katastrofu
medicīnas
centrs

Izpildītāji
5
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa,
Valsts meža
dienests
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa
Valsts meža
dienests
Pašvaldība,
VP Zemgales
reģiona pārvaldes
Bauskas iecirknis,
Z/S 54. bataljons

5.

Ugunsgrēku dzēšana un
ierobežošanas darbu veikšana

Pastāvīgi

6.

Neatliekamās un specializētās
neatliekamās medicīniskās
palīdzības sniegšana

Pastāvīgi

7.

Bauskas novada civilās
aizsardzības komisijas
priekšsēdētāja informēšana par
situāciju

1 stunda

Valsts meža
dienests

8.

VAS “Latvijas dzelzceļš”, AS
“Latvijas gāze” un AS ,,LatRos
Trans” informēšana par mežu un
purvu ugunsgrēka iespējamo
izplatīšanos dzelzceļa, maģistrālo
gāzes un naftas vadu aizsardzības
zonā
Valsts materiālo rezervju resursu
iesaistīšana

20 min.

Valsts meža
dienests,
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa

Valsts meža
dienests,
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa

4 stundas

V/A ”Materiālās
rezerves”

VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa,
Valsts materiālo
rezervju atbildīgie
glabātāji

9.

Valsts meža
dienests,
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa,
Z/S 54. bataljons
Katastrofu
medicīnas centrs,
SIA ”Bauskas
slimnīca”

Valsts meža
dienests, VUGD
Zemgales reģiona
brigādes Bauskas
daļa,
Z/S 54. bataljons
Pašvaldība,
Katastrofu
medicīnas centrs
SIA” Bauskas
slimnīca”
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa,
Valsts meža
dienests

9.2. Tehnogēnās katastrofas
Vides radioaktīvais piesārņojums
Preventīvie pasākumi
Nr.
p.k.
1
1.

2.

3.

Nosaukums
2
Saņemtās informācijas novērtēšana
par radiācijas situāciju un tās
iespējamo tālāko attīstību
Informācijas un rekomendāciju
sniegšana VUGD par informācijas
gatavības pakāpes izsludināšanu,
civilās aizsardzības sistēmā
iesaistīto institūciju,
komercsabiedrību apziņošanu.
Civilās aizsardzības sistēmā
iesaistīto institūciju apziņošana,
Bauskas novada civilās aizsardzības
komisijas sastāva informēšana,

Izpildes
termiņš
3
Pastāvīgi

Par izpildi
atbildīgā
institūcija
4
Radiācijas
drošības centrs

Izpildītāji
5
Radiācijas
drošības centrs

Pastāvīgi

Radiācijas
drošības centrs

VUGD
Operatīvās
vadības
pārvalde

Pastāvīgi

Radiācijas
drošības centrs

VUGD
Zemgales
reģiona
brigādes

46

4.

5.

6.

7.

8.

9.

informācijas nodošana plašsaziņas
līdzekļiem saskaņā ar Radiācijas
drošības centra rekomendācijām
Informācijas sniegšana
iedzīvotājiem

Operatīvās meteoroloģiskās
informācijas sniegšana un
precizēšana savstarpēji saskaņotā
formā un apjomā sistēmā iesaistītām
institūcijām
Informācijas par kodolavārijas
tiešiem draudiem, kas var ietekmēt
radiācijas drošību Bauskas novadā,
saņemšana un novērtēšana
Iedzīvotāju informēšana par
iespējamo radioaktīvo piesārņojumu
un veicamajiem aizsardzības
pasākumiem
Nacionālo bruņoto spēku personāla
nodrošināšana ar individuālajiem
aizsardzības līdzekļiem un gatavība
iedzīvotāju apziņošanai
Laboratoriju apziņošana, kuras
atbilstoši noslēgtajiem līgumiem var
iesaistīt cilvēku, transporta līdzekļu
un kravu radioaktīvā piesārņojuma
kontrolē

Bauskas daļa
Pastāvīgi

VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa

Pastāvīgi

Latvijas
Hidrometeoroloģi
jas aģentūra

VUGD
Zemgales
reģiona
brigādes
Bauskas daļa
Latvijas
Hidrometeorolo
ģijas aģentūra

Pastāvīgi

Radiācijas
drošības centrs

Radiācijas
drošības centrs

Pastāvīgi

Radiācijas
drošības centrs

Pastāvīgi

Nacionālie
bruņotie spēki

VUGD
Operatīvās
vadības
pārvalde
Nacionālie
bruņotie spēki

2 stundas

Radiācijas
drošības centrs

Radiācijas
drošības centrs

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

Nosaukums

1.

Apziņošana un civilās aizsardzības
sistēmas aktivizēšana

5.min

2.

Informācijas par kodolavāriju, kas
var ietekmēt radiācijas drošību
Latvijā, saņemšana un novērtēšana
Informācijas un rekomendāciju
sniegšana VUGD par
nepieciešamību izsludināt sistēmas
pilnās gatavības pakāpi un civilās
aizsardzības sistēmā iesaistīto
institūciju, komercsabiedrību un
pašvaldības apziņošanai
Valsts institūciju, pašvaldības,
dienestu un komercsabiedrību

10 min.

3.

4.

Izpildes
termiņš

Pastāvīgi

1 stunda
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Par izpildi
atbildīgā
institūcija
VUGD
Zemgales
reģiona
brigādes
Bauskas daļa
Radiācijas
drošības
centrs
Radiācijas
drošības
centrs

VUGD
Zemgales

Izpildītāji
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa
VUGD Operatīvās
vadības pārvalde
VUGD Operatīvās
vadības pārvalde

VUGD Zemgales
reģiona brigādes

apziņošana

5.

Iedzīvotāju brīdināšana un
1 stunda
informācijas sniegšana par avārijas
attīstību un aizsardzības
pasākumiem (joda profilakse,
paslēpšanās telpās u.c.)

6.

Sakaru sistēmas stabilas darbības
un nepieciešamo papildu sakaru
sistēmu izveides nodrošināšana

2-3
stundas

7.

Tautsaimniecības nodrošināšanas
organizēšana ar energoresursiem,
kas nepieciešami sabiedrības
dzīves un saimnieciskās darbības
veikšanai
Informācijas sniegšana plašsaziņas
līdzekļiem par notikušo avāriju, tās
attīstības gaitu un aizsardzības
pasākumiem
Radiācijas situācijas izlūkošana

2-3
stundas

Detalizēta radiācijas situācijas
novērošana neatliekamo
aizsardzības pasākumu plānošanas
zonā
Pārtikas produktu, dzeramā ūdens,
virszemes ūdeņu, veselībai
nozīmīgu vielu un materiālu,
dzīvojamo telpu radioaktīvā
piesārņojuma kontroles veikšana

Pastāvīgi

12.

Radiācijas situācijas novērtēšana,
attīstības prognozēšana un
rekomendāciju izstrādāšana

Pastāvīgi

13.

Iedzīvotāju neatliekamo
aizsardzības pasākumu

Pastāvīgi

8.

9.

10.

11.

reģiona
brigādes
Bauskas daļa
VUGD
Zemgales
reģiona
brigādes
Bauskas daļa

NBS,
Lattelecom,
mobilo sakaru
operatori
Pašvaldība

Bauskas daļa

VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa, VP
Zemgales reģiona
pārvaldes Bauskas
iecirknis,
NBS,
pašvaldība
NBS,
Lattelecom,
mobilo sakaru
operatori
Pašvaldība

Pastāvīgi

Bauskas
novada CA
komisija

Bauskas novada
CA komisija

Pastāvīgi

Radiācijas
drošības
centrs,
VUGD
Zemgales
reģiona
brigādes
Bauskas daļa
Radiācijas
drošības
centrs

Radiācijas drošības
centrs,
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa

Pārtikas un
veterinārā
dienesta
Zemgales
pārvaldes
Bauskas
filiāle
Radiācijas
drošības
centrs

Radiācijas drošības
centrs, Pārtikas un
veterinārā dienesta
Zemgales pārvaldes
Bauskas filiāle

Pastāvīgi
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Bauskas
novada civilās

Radiācijas drošības
centrs

Radiācijas drošības
centrs, VUGD
Operatīvās vadības
pārvalde,
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa
Bauskas novada
civilās aizsardzības

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

organizēšana (stabilā joda
profilakse, izvietošana telpās un
aizsargbūvēs, evakuācijas
pasākumi un piesardzības
pasākumu noteikšana)
Plānoto masu pasākumu atcelšana Pastāvīgi
un darba pārtraukšana iestādēs, kas
atrodas neatliekamo aizsardzības
pasākumu zonā un nav iesaistītas
avārijas seku likvidēšanā,
nodarbību atcelšana izglītības
iestādēs, nepieciešamo
aizsardzības pasākumu
nodrošināšana
Evakuācijas pasākumu
24-72
organizēšana un piedalīšanās
stundas
cilvēku un materiālo vērtību
evakuācijā no radioaktīvā
piesārņojuma zonas

aizsardzības
komisija,
pašvaldība

komisija,
pašvaldība

Bauskas
novada civilās
aizsardzības
komisija,
pašvaldība

Bauskas novada
civilās aizsardzības
komisija,
pašvaldība

Bauskas
novada civilās
aizsardzības
komisija,
pašvaldība

Transporta līdzekļu nodrošinājuma
organizēšana evakuācijas
pasākumu veikšanai

Bauskas
novada CA
komisija,
pašvaldība
Iedzīvotāji,
pašvaldība

Pašvaldība un
VP Zemgales
reģiona pārvaldes
Bauskas iecirknis,
Nacionālie bruņotie
spēki
Bauskas novada
CA komisija

Pārtikas produktu, dzeramā ūdens
un dzīvnieku barības krājumu
izveidošana un to novietošana
slēgtās telpās.
Dzeramā ūdens ņemšanas vietu
nosegšana, mājlopu novietošana
slēgtās telpās
Sabiedriskās kārtības
nodrošināšana, patrulēšana,
nepieciešamās informācijas
sniegšana, radioaktīvā
piesārņojuma zonas apsardze,
evakuācijas maršrutu norādīšana,
transporta kustības regulēšana

Pastāvīgi

Iedzīvotāji,
pašvaldība

Pastāvīgi

Iedzīvotāji,
pašvaldības

Iedzīvotāji,
pašvaldība

Pastāvīgi

VP Zemgales
reģiona
pārvaldes
Bauskas
iecirknis,
Nacionālie
bruņotie spēki

VP Zemgales
reģiona pārvaldes
Bauskas iecirknis,
Nacionālie bruņotie
spēki

Valsts materiālo rezervju resursu
iesaistīšana

4 stundas

Valsts materiālo
rezervju atbildīgie
glabātāji

Personāla individuālās
dozimetriskās kontroles
nodrošināšana

Pastāvīgi

Medicīniskā un psiholoģiskā
palīdzība

Pastāvīgi

Valsts
materiālo
rezervju
atbildīgie
glabātāji
Valsts
materiālo
rezervju
atbildīgie
glabātāji
SIA ”Bauskas
slimnīca”,
pašvaldība
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Valsts materiālo
rezervju atbildīgie
glabātāji
SIA ”Bauskas
slimnīca”,
pašvaldība

Neatliekamās medicīniskās
palīdzības sniegšana
Cietušo personu transportēšanas
organizēšana uz specializētiem
valsts ārstniecības centriem un
iestādēm
Specializētās medicīniskās
palīdzības sniegšanas un
medicīniskās rehabilitācijas
organizēšana un koordinēšana
avārijas seku likvidēšanā
iesaistītam personālam un avārijā
cietušajiem
Psiholoģiskās palīdzības
organizēšana un sniegšana
radiācijas avārijā cietušajiem
Cilvēku un transporta līdzekļu
radioaktīvā piesārņojuma
kontroles un dekontaminācijas
organizēšana un veikšana

Pastāvīgi

27.

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

Pastāvīgi

28.

Dzīvnieku augu izcelsmes pārtikas
produktu radioaktīvā piesārņojuma
kontrole

Pastāvīgi

29.

Pārtikas produktu un dzīvnieku
Pastāvīgi
barības radioaktīvā piesārņojuma
kontroles organizēšana pārstrādes
uzņēmumos un tirdzniecības vietās

30.

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

Pastāvīgi

31.

Evakuēto un pagaidu izmitināto
cilvēku aprūpe

Pastāvīgi

22.
23.

24.

25.

26.

Pastāvīgi

SIA ”Bauskas
slimnīca”
SIA ”Bauskas
slimnīca”,
pašvaldība

Pastāvīgi

Katastrofu
medicīnas
centrs, SIA
”Bauskas
slimnīca”

Pastāvīgi

SIA ”Bauskas
slimnīca”,
pašvaldība
Radiācijas
drošības
centrs

Pastāvīgi
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Pārtikas un
veterinārā
dienesta
Zemgales
pārvaldes
Bauskas
filiāle
Pārtikas un
veterinārā
dienesta
Zemgales
pārvaldes
Bauskas
filiāle
Pārtikas un
veterinārā
dienesta
Zemgales
pārvaldes
Bauskas
filiāle
Pārtikas un
veterinārā
dienesta
Zemgales
pārvaldes
Bauskas
filiāle
Pašvaldība

SIA ”Bauskas
slimnīca”
Katastrofu
medicīnas centrs,
SIA”Bauskas
slimnīca”
Katastrofu
medicīnas centrs,
SIA ”Bauskas
slimnīca”

SIA ”Bauskas
slimnīca”,
pašvaldība
SIA ”Bauskas
slimnīca”,
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa
Pārtikas un
veterinārā dienesta
Zemgales pārvaldes
Bauskas filiāle

Pārtikas un
veterinārā dienesta
Zemgales pārvaldes
Bauskas filiāle

Pārtikas un
veterinārā dienesta
Zemgales pārvaldes
Bauskas filiāle

Pārtikas un
veterinārā dienesta
Zemgales pārvaldes
Bauskas filiāle

Pašvaldība

32.

Evakuēto un pagaidu izmitināto
cilvēku reģistra izveidošana un
uzturēšana

48-72
stundas

33.

Pārtikas produktu apgādes
sistēmas organizēšana radiācijas
avārijā cietušajiem

48 stundas

VP Zemgales
reģiona
pārvaldes
Bauskas
iecirknis,
pašvaldība
Pašvaldība

VP Zemgales
reģiona pārvaldes
Bauskas iecirknis,
pašvaldība
Pašvaldība

Avārijas gāzes apgādes sistēmās
Preventīvie pasākumi
Nr.
p.k
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Nosaukums
2
Informācijas saņemšana
par iespējamo gāzes
noplūdi
Glābšanas darbos
iesaistāmo institūciju
informēšana par to
iespējamo iesaistīšanu
avārijas likvidēšanā
Iespējamā bīstamajā zonā
atrodošos iedzīvotāju
informēšana par
iespējamo apdraudējumu

Iespējamās avārijas
bīstamās zonas noteikšana
Preventīvo pasākumu
noteikšana sadarbībā ar
glābšanas darbos
iesaistītām institūcijām,
lai novērstu vai mazinātu
avārijas sekas
Neatliekamās
medicīniskās palīdzības
organizēšana un
sniegšanas kārtības
noteikšana saindētajā
teritorijā
Bauskas novada CA
komisijas priekšsēdētāja
informēšana par
veiktajiem pasākumiem

Par izpildi
atbildīgā
institūcija
4
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa

Izpildes
termiņš
3
Pastāvīgi
Pastāvīgi

Izpildītāji
5
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa

Pastāvīgi

VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa, VP
Zemgales reģiona
pārvaldes
Bauskas iecirknis,
pašvaldība

Pastāvīgi

A/S Latvijas gāze

Pastāvīgi

A/S Latvijas gāze

Pastāvīgi

Pašvaldība,
SIA” Bauskas
slimnīca”

Pašvaldība,
SIA ”Bauskas
slimnīca”,
Katastrofu medicīnas
centrs

Pastāvīgi

VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa, A/S
Latvijas gāze

VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa, A/S
Latvijas gāze
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VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa, VP
Zemgales reģiona
pārvaldes Bauskas
iecirknis,
pašvaldība
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa, A/S
Latvijas gāze
A/S Latvijas gāze

Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi
Par izpildi
Nr.
Izpildes
Nosaukums
atbildīgā
p.k
termiņš
institūcija
1
2
3
4
1. Informācijas apstrādāšana 10 min.
VUGD
par bīstamo vielu noplūdi,
Zemgales
VUGD vadības
reģiona brigādes
informēšana
Bauskas daļa
2. Iesaistāmo institūciju
15 min.
VUGD
informēšana par bīstamo
Zemgales
vielu noplūdi
reģiona brigādes
Bauskas daļa

Izpildītāji
5
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa, A/S
Latvijas gāze
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa, VP
Zemgales reģiona
pārvaldes Bauskas
iecirknis
VUGD Zemgales
reģiona brigādes Bauska
daļa, Jelgavas reģionālā
vides pārvalde

3.

Situācijas novērtēšana,
izlūkošana, bīstamās
zonas noteikšana

1 stunda

4.

Bīstamajā zonā atrodošos
iedzīvotāju brīdināšana
par apdraudējumu un
rīcību avārijas zonā

1 stunda

5.

Bauskas novada CA
komisijas darba
organizēšana
Bauskas novada CA
komisijas informēšana par
situāciju notikuma vietā
un veiktajiem
pasākumiem
Valsts materiālo rezervju
iesaistīšana

1 stunda

Bauskas novada
CA komisija

Pēc katrām
2 stundām

A/S Latvijas
gāze

2 stundas

V/A ”Materiālās
rezerves”

Materiālo rezervju
atbildīgie glabātāji

8.

Iedzīvotāju evakuācija,
izmitināšana, aprūpe,
īpašuma apsardze

4 stundas
Pastāvīgi

Bauskas novada
CA komisija

9.

Seku likvidēšanas
neatliekamo pasākumu
veikšana sadarbībā ar
avārijas brigādēm un
iesaistītām institūcijām

Pastāvīgi

VUGD
Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa

Pašvaldība,
VP Zemgales reģiona
pārvaldes Bauskas
iecirknis, Z/S 54.
bataljons
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa, glābšanas
darbos iesaistītās
institūcijas, avārijas
brigādes

Pirmās palīdzības,
neatliekamās un

Pastāvīgi

SIA” Bauskas
slimnīca”

6.

7.

10.

VUGD
Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa,
A/S Latvijas
gāze
VUGD
Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa
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VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa, VP
Zemgales reģiona
pārvaldes Bauskas
iecirknis,
pašvaldība
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa, A/S
Latvijas gāze

SIA” Bauskas slimnīca”,

11.

specializētās neatliekamās
medicīniskās palīdzības
sniegšana un koordinācija
ar citiem neatliekamos
pasākumos iesaistītiem
dienestiem
Izziņas materiālu vākšana,
apkopošana un avārijas
cēloņa noteikšana

Katastrofu medicīnas
centrs,
pašvaldība

24 stundas

VP Zemgales
reģiona
pārvaldes
Bauskas
iecirknis

VP Zemgales reģiona
pārvaldes Bauskas
iecirknis

Avārijas naftas apgādes sistēmās
Preventīvie pasākumi
Nr.
p.k
1
1.

Nosaukums
2
Informācijas saņemšana
par iespējamo bīstamo
vielu noplūdi
Glābšanas darbos
iesaistāmo institūciju
informēšana par to
iespējamo iesaistīšanu
avārijas likvidēšanā
Iespējamā bīstamajā zonā
atrodošos iedzīvotāju
informēšana par
iespējamo apdraudējumu

3
Pastāvīgi

4.

Iespējamās avārijas
bīstamās zonas noteikšana

Pastāvīgi

5.

Preventīvo pasākumu
noteikšana sadarbībā ar
glābšanas darbos
iesaistītām institūcijām,
lai novērstu vai mazinātu
avārijas sekas
Neatliekamās
medicīniskās palīdzības
organizēšana un
sniegšanas kārtības
noteikšana saindētajā
teritorijā
Bauskas novada CA

Pastāvīgi

2.

3.

6.

7.

Par izpildi
atbildīgā
institūcija
4
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa

Izpildes
termiņš

Pastāvīgi

Pastāvīgi

Izpildītāji
5
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa

VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa, VP
Zemgales reģiona
pārvaldes
Bauskas iecirknis,
pašvaldība
Jelgavas reģionālā
vides pārvalde

VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa, VP
Zemgales reģiona
pārvaldes Bauskas
iecirknis
pašvaldība
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa, Jelgavas
reģionālā vides
pārvalde, AS
“LatRosTrans”
Jelgavas reģionālā Jelgavas reģionālā vides
vides pārvalde,
pārvalde AS
AS
“LatRosTrans”
“LatRosTrans”

Pastāvīgi

Pašvaldība,
SIA” Bauskas
slimnīca”

Pastāvīgi

Jelgavas reģionālā Jelgavas reģionālā vides
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Pašvaldība,
SIA ”Bauskas
slimnīca”,
Katastrofu medicīnas
centrs

komisijas priekšsēdētāja
informēšana par
veiktajiem pasākumiem

vides pārvalde

Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi
Nr.
Izpildes
Par izpildi
Nosaukums
p.k
termiņš atbildīgā institūcija
1
2
3
4
1. Informācijas apstrādāšana 10 min.
VUGD Zemgales
par bīstamo vielu noplūdi.
reģiona brigādes
VUGD vadības
Bauskas daļa
informēšana.
2. Iesaistāmo institūciju
15 min.
VUGD Zemgales
informēšana par bīstamo
reģiona brigādes
vielu noplūdi
Bauskas daļa

pārvalde

Izpildītāji
5
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa, Jelgavas
reģionālā vides pārvalde
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa, VP
Zemgales reģiona
pārvaldes Bauskas
iecirknis.
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa, Jelgavas
reģionālā vides pārvalde,
AS LatRosTrans
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa, VP
Zemgales reģiona
pārvaldes Bauskas
iecirknis,
pašvaldība
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa, Jelgavas
reģionālā vides pārvalde

3.

Situācijas novērtēšana,
izlūkošana, bīstamās
zonas noteikšana

1 stunda

4.

Bīstamajā zonā atrodošos
iedzīvotāju brīdināšana
par apdraudējumu un
rīcību avārijas zonā

1 stunda

5.

Bauskas novada CA
komisijas darba
organizēšana
Bauskas novada CA
komisijas informēšana par
situāciju notikuma vietā
un veiktajiem
pasākumiem
Valsts materiālo rezervju
iesaistīšana

1 stunda

Bauskas novada
CA komisija

Pēc
katrām 2
stundām

Jelgavas reģionālā
vides pārvalde

2 stundas

V/A ”Materiālās
rezerves”

Materiālo rezervju
atbildīgie glabātāji

8.

Iedzīvotāju evakuācija,
izmitināšana, aprūpe,
īpašuma apsardze

4 stundas
Pastāvīgi

Bauskas novada CA
komisija

9.

Seku likvidēšanas
neatliekamo pasākumu
veikšana sadarbībā ar
avārijas brigādēm un
iesaistītām institūcijām

Pastāvīgi

VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa

Pašvaldība,
VP Zemgales reģiona
pārvaldes Bauskas
iecirknis., Z/S 45.
bataljons
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa, glābšanas
darbos iesaistītās
institūcijas, avārijas
brigādes, AS

6.

7.

VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa,
Jelgavas reģionālā
vides pārvalde
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa
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10.

11.

Pirmās palīdzības,
neatliekamās un
specializētās neatliekamās
medicīniskās palīdzības
sniegšana un koordinācija
ar citiem neatliekamos
pasākumos iesaistītiem
dienestiem
Izziņas materiālu vākšana,
apkopošana un avārijas
cēloņa noteikšana

Pastāvīgi

SIA” Bauskas
slimnīca”

24 stundas VP Zemgales
reģiona pārvaldes
Bauskas iecirknis.

LatRosTrans
SIA” Bauskas slimnīca”,
Katastrofu medicīnas
centrs,
Pašvaldība

VP Zemgales reģiona
pārvaldes Bauskas
iecirknis

Transporta avārijas
Preventīvie pasākumi
Nr.
p.k.
1
1.

2.

Nosaukums
2
Valsts autoceļu tīkla
saglabāšana un
attīstība
Maršrutu tīkla
izveidošana un
attīstība

Izpildes
termiņš

Par izpildi atbildīgā
institūcija

3
Pastāvīgi

4
VAS “Valsts autoceļu
uzturētājs” Bauskas
ceļu rajons
VAS “Valsts autoceļu
uzturētājs” Bauskas
ceļu rajons, pašvaldība

Pastāvīgi

Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi
Nr.
Izpildes Par izpildi atbildīgā
Nosaukums
p.k.
termiņš
institūcija
1
2
3
4
1.
Informācijas saņemšana,
5 min.
VUGD Zemgales
apstrādāšana, VUGD
reģiona brigādes
vadības informēšana
Bauskas daļa
2.
Attiecīgo VUGD
10 min.
VUGD Zemgales
struktūrvienību
reģiona brigādes
informēšana
Bauskas daļa
3.
Situācijas novērtēšana,
30 min.
VP Zemgales
izlūkošana un
pārvaldes Bauskas
nepieciešamo spēku un
iecirkņa policija,
līdzekļu noteikšana

5.

Valsts policijas, Nacionālo 1 stunda
bruņoto spēku iesaistīšana
kārtības uzturēšanā un
bīstamās zonas
norobežošanā

VP Zemgales
reģiona pārvaldes
Bauskas iecirknis

55

Izpildītāji
5
VAS “Valsts
autoceļu uzturētājs”
Bauskas ceļu rajons
VAS “Valsts
autoceļu uzturētājs”
Bauskas ceļu rajons,
pašvaldība

Izpildītāji
5
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa
VP Zemgales
pārvaldes Bauskas
iecirkņa policija,
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa
VP Zemgales
reģiona pārvaldes
Bauskas iecirknis,
Nacionālie bruņotie
spēki

6.

Valsts materiālo rezervju
resursu iesaistīšana

2 stundas

V/A ”Materiālās
rezerves”
VUGD Bauskas daļa

Atbildīgie glabātāji

7.

Pirmās palīdzības,
neatliekamās un
specializētās neatliekamās
medicīniskās palīdzības
sniegšana

Pastāvīgi

SIA ”Bauskas
slimnīca”

Katastrofu medicīnas
centrs,
SIA ” Bauskas
slimnīca”

Elektrotīklu bojājumi
Preventīvie pasākumi
Nr.
Nosaukums
p.k.
1
2
1.
Energoapgādes drošības
palielināšana
2.

Informācijas apmaiņa

Izpildes
termiņš
3
Pastāvīgi

Par izpildi atbildīgā
institūcija
4
AS “Sadales tīkli”

Pastāvīgi

AS “Sadales tīkli”
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa

Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi
Nr.
Izpildes
Par izpildi atbildīgā
Nosaukums
p.k.
termiņš
institūcija
1
2
3
4
1.
Informācijas saņemšana
10 min.
VUGD Zemgales
par notikušo avāriju
reģiona brigādes
Bauskas daļa
2.
Attiecīgu glābšanas
15 min.
VUGD Zemgales
dienesta struktūrvienību un
reģiona brigādes
glābšanas darbos
Bauskas daļa
iesaistāmo institūciju
informēšana par notikušo
avāriju un iesaistīšana
darbos
3.
Bauskas novada civilās
2 stundas
VUGD Zemgales
aizsardzības komisijas
reģiona brigādes
darba organizēšana
Bauskas daļa
4.
Iedzīvotāju informēšana
2 stundas
VUGD Zemgales
par katastrofu un rīcību
reģiona brigādes
avārijas apstākļos
Bauskas daļa
5.
Valsts materiālo rezervju
4 stundas
V/U “Materiālās
resursu iesaistīšana
rezerves”
6.

Pirmās palīdzības,
neatliekamās un
specializētās neatliekamās
medicīniskās palīdzības
sniegšana.

Pastāvīgi

Pašvaldība,
Katastrofu medicīnas
centrs,
SIA ”Bauskas
slimnīca”
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Izpildītāji
5
AS “Sadales tīkli”,
citas energoapgādes
uzņēmējsabiedrības
AS “Sadales tīkli”,
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa

Izpildītāji
5
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa,
avārijas brigādes
un dienesti,
pašvaldība
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa
Valsts materiālo
rezervju atbildīgie
glabātāji
Pašvaldība, Katastrofu
medicīnas centrs, SIA
”Bauskas slimnīca”

7.

Seku likvidēšanas
neatliekamo pasākumu
veikšana

Pastāvīgi

VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa

8.

Katastrofas seku rezultātā
nodarīto zaudējumu
novērtēšana un lēmuma
pieņemšana par avārijas
glābšanas darbu materiāli
finansiālo atbalstu

1 mēnesis

Pašvaldība

VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa, avārijas
brigādes un iesaistītās
institūcijas
Pašvaldība

Avārijas siltumapgādes sistēmās, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmās
Preventīvie pasākumi
Nr.
Izpildes Par izpildi atbildīgā
Nosaukums
Izpildītāji
p.k.
termiņš
institūcija
1
2
3
4
5
1.
Siltumapgādes sistēmas
Pastāvīgi SIA „Bauskas
SIA „Bauskas
regulāra rekonstruēšana un
siltums”
siltums”
modernizācija
2.
Ūdensapgādes sistēmas
Pastāvīgi SIA ”Bauskas
SIA ” Bauskas
regulāra rekonstruēšana un
ūdens”,
ūdens”,
modernizācija, komunālo
SIA ”Vides serviss”
SIA” Vides serviss”
tīklu remonts un apkope
3.
Informācijas apmaiņa
Pastāvīgi VUGD Zemgales
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
reģiona brigādes
Bauskas daļa
Bauskas daļa, SIA
„Bauskas siltums”,
SIA” Bauskas
ūdens”,
SIA” Vides serviss”
4.
Naftas produktu rezerves
Pastāvīgi V/U “Materiālās
V/U “Materiālās
izveide
rezerves”
rezerves”, citas
uzņēmējsabiedrības

Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi
Par izpildi
Nr.
Izpildes
Nosaukums
atbildīgā
p.k.
termiņš
institūcija
1
2
3
4
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Izpildītāji
5

1.

Informācijas saņemšana
par notikušo avāriju

2.

Attiecīgu glābšanas
dienesta struktūrvienību
un glābšanas darbos
iesaistāmo institūciju
informēšana par notikušo
avāriju un iesaistīšana
darbos
Bauska novada civilās
aizsardzības komisijas
darba organizēšana

3.

10 min.

15 min.

2 stundas

5.

Valsts materiālo rezervju
resursu iesaistīšana

4 stundas

6.

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

7.

8.

Katastrofas seku rezultātā
nodarīto zaudējumu
novērtēšana un lēmuma
pieņemšana par avārijas
glābšanas darbu materiāli
finansiālo atbalstu

Avārijas sakaru uzņēmumos
Preventīvie pasākumi
Nr.
Nosaukums
p.k.
1
2
1.
Telekomunikāciju tīkla
modernizācija

2.

Naftas produktu rezerves
izveide

VUGD
Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa

2 stundas

Iedzīvotāju informēšana
par katastrofu un rīcību
avārijas apstākļos

4.

VUGD
Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa

VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa,
avārijas brigādes
un dienesti,
pašvaldība

VUGD
Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa
VUGD
Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa
V/U “Materiālās
rezerves”

VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa

Pašvaldība

Pašvaldība

VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa

Valsts materiālo
rezervju atbildīgie
glabātāji
Pašvaldība,
Pašvaldība,
Katastrofu
Katastrofu medicīnas
medicīnas centrs, centrs, SIA ”Bauskas
SIA ”Bauskas
slimnīca”
slimnīca”
VUGD
VUGD Zemgales
Zemgales
reģiona brigādes
reģiona brigādes Bauskas daļa,
Bauskas daļa
avārijas brigādes un
iesaistītās institūcijas

Pastāvīgi
Pastāvīgi

1 mēnesis

Izpildes
termiņš
3
Pastāvīgi

Pastāvīgi
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Par izpildi atbildīgā
institūcija
4
SIA “Lattelecom”,
SIA “LMT”,
SIA “Tele 2”,
BITE Latvija
V/U “Materiālās
rezerves”

Izpildītāji
5
SIA “Lattelecom”,
SIA “LMT”,
SIA “Tele 2”,
BITE Latvija
V/U “Materiālās
rezerves”, citas
uzņēmējsabiedrības

Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi
Par izpildi
Nr.
Izpildes
Nosaukums
atbildīgā
p.k.
termiņš
institūcija
1
2
3
4
1.
Informācijas saņemšana
10 min.
VUGD
par notikušo avāriju
Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa
2.
Attiecīgu glābšanas
dienesta struktūrvienību
un glābšanas darbos
15 min.
VUGD
iesaistāmo institūciju
Zemgales
informēšana par notikušo
reģiona brigādes
avāriju un iesaistīšana
Bauskas daļa
darbos
3.
Bauskas novada civilās
VUGD
aizsardzības komisijas
2 stundas
Zemgales
darba organizēšana
reģiona brigādes
Bauskas daļa
4.
Iedzīvotāju informēšana
VUGD
par katastrofu un rīcību
2 stundas
Zemgales
avārijas apstākļos
reģiona brigādes
Bauskas daļa
5.
Valsts materiālo rezervju
4 stundas
V/U “Materiālās
resursu iesaistīšana
rezerves”
6.

7.

8.

Pirmās palīdzības,
neatliekamās un
specializētās neatliekamās
medicīniskās palīdzības
sniegšana.
Seku likvidēšanas
neatliekamo pasākumu
veikšana
Katastrofas seku rezultātā
nodarīto zaudējumu
novērtēšana un lēmuma
pieņemšana par avārijas
glābšanas darbu materiāli
finansiālo atbalstu

Izpildītāji
5
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa

VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa,
avārijas brigādes
un dienesti,
pašvaldība
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa

Valsts materiālo
rezervju atbildīgie
glabātāji
Pašvaldība,
Pašvaldība,
Katastrofu
Katastrofu medicīnas
medicīnas centrs, centrs, SIA ”Bauskas
SIA ”Bauskas
slimnīca”
slimnīca”
VUGD
VUGD Zemgales
Zemgales
reģiona brigādes
reģiona brigādes Bauskas daļa,
Bauskas daļa
avārijas brigādes un
iesaistītās institūcijas
Pašvaldība
Pašvaldība

Pastāvīgi
Pastāvīgi

1 mēnesis
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9.3. Sabiedriskās nekārtības, terora akti, bruņoti konflikti;
Sabiedriskās nekārtības
Preventīvie pasākumi
Nr.
p.k.
1
1.

Nosaukums
2
Informācijas iegūšana par
teroristu plānotajām
operācijām

Izpildes
termiņš
3

Par izpildi atbildīgā
institūcija
4

Pastāvīgi

Drošības policija

Izpildītāji
5
Drošības policija

Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi
Nr.
p.k.
1
1.
2.

Nosaukums

Izpildes
termiņš

2
Informācijas saņemšana,
apstrāde un vadības
informēšana
Attiecīgo dienestu informēšana

3
5 min.

Attiecīgo dienestu,
neatliekamās medicīniskās
palīdzības ierašanās notikuma
vietā

20 min.

Speciālo dienestu iesaistīšana
pretterorisma pasākumu
veikšanai

20 min.

Notikuma vietas ierobežošana

30 min.

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

1 stunda

Iedzīvotāju informēšana par
radušos situāciju

Pastāvīgi

5 min.

3.

4.

5.

6.

30 min.

7.

8.
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Par izpildi
atbildīgā
institūcija
4
Informācijas
saņēmējs
Informācijas
saņēmējs
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa,
Drošības policija,
VP Zemgales
reģiona pārvaldes
Bauskas iecirknis,
SIA ”Bauskas
slimnīca”
Drošības policija

Izpildītāji
5
Informācijas saņēmējs
Informācijas saņēmējs
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa, Drošības
policija, VP Zemgales
reģiona pārvaldes
Bauskas iecirknis,
SIA ”Bauskas
slimnīca”

VP Zemgales pārvaldes
Bauskas iecirkņa policija,
Nacionālie bruņotie
spēki, Drošības policija
Drošības policija, VP Zemgales reģiona
VP Zemgales
pārvaldes Bauskas
reģiona pārvaldes iecirknis,
Bauskas iecirknis. Nacionālie bruņotie
spēki
VUGD Zemgales VUGD Zemgales
reģiona brigādes
reģiona brigādes
Bauskas daļa
Bauskas daļa
VP Zemgales
VP Zemgales reģiona
reģiona pārvaldes pārvaldes Bauskas
Bauskas iecirknis, iecirknis, Nacionālie
Nacionālie
bruņotie spēki
bruņotie spēki
Bauskas novada
Bauskas novada civilās
civilās
aizsardzības komisija
aizsardzības
komisija

9.
10.
12.
13.

14.

15.

Psiholoģiska atbalsta sniegšana Pastāvīgi
iedzīvotājiem
Pārrunu veikšana ar teroristiem Pastāvīgi
Ķīlnieku sarakstu sastādīšana
Pastāvīgi
un precizēšana
Iespējamās informācijas
iegūšana par teroristiem
Darbs ar plašsaziņas
līdzekļiem informācijas
sagatavošanā

Pastāvīgi

Valsts materiālo rezervju
resursu iesaistīšana

4 stundas

Pastāvīgi

Pašvaldības
sociālais dienests
Drošības policija
VP Zemgales
reģiona pārvaldes
Bauskas iecirknis
Drošības policija

Pašvaldības sociālais
dienests
Drošības policija
VP Zemgales reģiona
pārvaldes Bauskas
iecirknis
Drošības policija

Bauskas novada
civilās
aizsardzības
komisija,
Drošības policija
V/V “Materiālās
rezerves”

Bauskas novada civilās
aizsardzības komisija

Materiālo rezervju
atbildīgie glabātāji

Terorisms
Preventīvie pasākumi
Nr.
p.k.
1
1.

Nosaukums

Izpildes
termiņš
3

2
Informācijas iegūšana par
teroristu
plānotajām Pastāvīgi
operācijām

Par izpildi atbildīgā
institūcija
4
Drošības policija

Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi
Par izpildi
Nr.
Izpildes
Nosaukums
atbildīgā
p.k.
termiņš
institūcija
1
2
3
4
1. Informācijas saņemšana,
5 min.
Informācijas
apstrāde un vadības
saņēmējs
informēšana
2. Attiecīgo dienestu informēšana 5 min.
Informācijas
saņēmējs
3. Attiecīgo dienestu,
20 min.
VUGD Zemgales
neatliekamās medicīniskās
reģiona brigādes
palīdzības ierašanās notikuma
Bauskas daļa,
vietā
Drošības policija,
VP Zemgales
reģiona pārvaldes
Bauskas iecirknis,
SIA ”Bauskas
slimnīca”
4. Speciālo dienestu iesaistīšana
20 min.
Drošības policija
pretterorisma pasākumu
veikšanai
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Izpildītāji
5
Drošības policija

Izpildītāji
5
Informācijas
saņēmējs
Informācijas
saņēmējs
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa,
Drošības policija, VP
Zemgales reģiona
pārvaldes Bauskas
iecirknis , SIA
”Bauskas slimnīca”
VP Zemgales reģiona
pārvaldes Bauskas
iecirknis,
Nacionālie bruņotie
spēki, Drošības
policija

5.

Notikuma vietas ierobežošana

30 min.

Drošības policija,
VP Zemgales
reģiona pārvaldes
Bauskas iecirknis

6.

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

1 stunda

8.

Iedzīvotāju informēšana par
radušos situāciju

Pastāvīgi

9.

Psiholoģiska atbalsta sniegšana Pastāvīgi
iedzīvotājiem
Pārrunu veikšana ar teroristiem Pastāvīgi
Ķīlnieku sarakstu sastādīšana
Pastāvīgi
un precizēšana

VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa
VP Zemgales
reģiona pārvaldes
Bauskas iecirknis,
Nacionālie bruņotie
spēki
Bauskas novada
civilās aizsardzības
komisija
Pašvaldības
sociālais dienests
Drošības policija
VP Zemgales
reģiona pārvaldes
Bauskas iecirknis
Drošības policija

7.

10.
12.

13.
14.

15.

30 min.

Iespējamās informācijas
iegūšana par teroristiem
Darbs ar masu mēdijiem
informācijas sagatavošanā

Pastāvīgi

Valsts materiālo rezervju
resursu iesaistīšana

4 stundas

Pastāvīgi
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Bauskas novada
civilās aizsardzības
komisija,
Drošības policija
V/V “Materiālās
rezerves”

VP Zemgales reģiona
pārvaldes Bauskas
iecirknis,
Nacionālie bruņotie
spēki
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļa
VP Zemgales
reģiona pārvaldes
Bauskas iecirknis,
Nacionālie bruņotie
spēki
Bauskas novada
civilās aizsardzības
komisija
Pašvaldības sociālais
dienests
Drošības policija
VP Zemgales reģiona
pārvaldes Bauskas
iecirknis
Drošības policija
Bauskas novada
civilās aizsardzības
komisija
Materiālo rezervju
atbildīgie glabātāji

Pielikumi ( atrodas drukātajā versijā) Nr.:
1. Bauskas novada karte;
2. Bauskas pilsētas karte;
3. Katastrofu pārvaldīšanā iesaistāmo institūciju apziņošanas shēma;
4. Pašvaldības CA komisijas locekļu sastāvs;
5. Pašvaldības CA komisijas nolikums;
6. Paaugstinātas bīstamības objektu saraksts.
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