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 Lietotie termini 

1. Avārijas komanda – organizēta un apmācīta daļas darbinieku grupa, 

kuras rīcībā ir tehnika un speciālais inventārs reaģēšanas un seku likvidēšanas 

pasākumu veikšanai. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Bīstamība – ķīmiskajai vielai vai ķīmiskajam produktam piemītoša 

īpašība vai fizikālais stāvoklis, kas rada vai var radīt kaitējumu cilvēka dzīvībai 

vai veselībai, videi. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Dezaktivācija – radioaktīvā piesārņojuma aizvākšana, lai samazinātu 

paliekošo radioaktīvo vielu daudzumu uz virsmām, cilvēka organismā, 

materiālos vai citos vides objektos. 

8. Evakuācija – cilvēku un/vai dzīvnieku organizēta pārvietošana, 

materiālo vērtību nogādāšana ārpus riska zonas. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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;    



 

 

13. Ķīmiskā avārija – notikums ar ķīmisku vielu noplūdi no 

tehnoloģiskām iekārtām vai bojātām tilpnēm. 

14. 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. 

15. 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. 

16. Pali – ūdens līmeņa paaugstināšanās upēs un ezeros pavasara periodā, 

kas rada to pārplūšanu un raksturojas ar ilglaicīgu ūdens līmeņa noturību. 

17. 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. 

18. 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. 

19. Preventīvie pasākumi – pasākumi, kurus veic, lai novērstu 

katastrofas iespēju.   

20. 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. 

21. 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. 

22. Reaģēšanas pasākumi – pasākumi, kurus veic, lai ierobežotu vai 

likvidētu  postošos apstākļus un to izraisītās sekas, novērstu vai mazinātu 

iespējamo kaitējumu cilvēkiem, īpašumam un videi.  

23. 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. 

24. Risks – cilvēka darbības vai dabas procesu izraisīta nevēlama 

notikuma realizācijas varbūtība noteiktā teritorijā un laika periodā un šī 

notikuma seku iespējamo apjomu apvienojums. 

25. Riska avots – tehnisks objekts, sociāla vai dabas parādība, kas pie 

noteiktajiem nosacījumiem var novest pie negadījuma. 



 

 

26. Riska faktori – riska lieluma iespaidojošie parametri, kas atkarīgi no 

tehniskajām ierīcēm, tehnoloģiskajiem procesiem, apkalpojošiem procesiem un 

darbības nodrošināšanas. 

27. Riska zona – teritorija, kuru var iespaidot bīstamie faktori. 

28. Rūpnieciska avārija - avārija, ko izraisa vai var izraisīt nekontrolēts 

ķīmiskais vai tehnoloģiskais process, nekontrolētas darbības vai citi nevēlami 

notikumi. 

29. Seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi – pasākumi, kurus veic, 

lai saglabātu vai minimālā līmenī atjaunotu sabiedrības dzīves nodrošināšanas 

pamatfunkcijas, kas saistītas ar iedzīvotāju izdzīvošanu.  

30. Sprādziens – momentāna (eksplozīva) vielas vai maisījuma ķīmiskā 

pārvērtība, kurā izdalās liels enerģijas daudzums, kas rada paaugstinātu 

spiedienu (pārspiedienu un triecienvilni). 

31. Tehnogēna katastrofa – katastrofa, kuru izraisījusi saimnieciskā 

darbība. 

32. 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. 

33. Ugunsgrēks – degšana, kas nekontrolējami izplatās laikā un telpā un 

kam raksturīga karstuma izdalīšanās līdz ar dūmiem un/ vai liesmām. 

34. Ugunsgrēka dzēšana – organizēta darbība, ko veic, lai likvidētu 

ugunsgrēku, glābtu (evakuētu) fiziskās personas, dzīvniekus, materiālās vērtības, 

kā arī aizsargātu vidi ugunsgrēka dzēšanas laikā. 

35. Ugunsdrošība – atbildība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām 

attiecībā uz ugunsgrēku novēršanu, sekmīgu dzēšanu un to seku mazināšanu. 

36. 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. 

37. Ugunsdzēsības hidrants – ugunsgrēka dzēšanai paredzēta ierīce 

ūdens ņemšanai no ārējā ūdensvada tīkla. 
               



 

 

 1. Plāna mērķis, uzdevumi un prognozējamie rezultāti. 

 

Ādažu novada civilās aizsardzības (turpmāk tekstā - CA) pasākumu 

plāns izstrādāts atbilstoši 26.10.2006. Civilās aizsardzības likumam un 

26.06.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.423 „Pašvaldības, komersanta un 

iestādes civilas aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas 

kārtība” prasībām. 

Cilvēka darbības nepareiza pārvaldība, piemēram, apdzīvoto vietu un 

ekonomikas līdzekļu aizvien plašāka izvietošanas regulāri applūstošās 

teritorijās, erozija un zemes dabīgo ūdens aiztures spēju samazināšana, izcērtot 

mežus, sausumi un globālā sasilšana palielina nekontrolējamu dabas procesu 

varbūtību un to negatīvās sekas. 

CA pasākumu plāna mērķis ir noteikt CA sistēmu katastrofu 

pārvaldīšanā, nosakot tās darbības organizatorisku kārtību cilvēku, īpašuma un 

vides aizsardzībai katastrofu gadījumos un pastāvot katastrofu draudiem. 

Plāna uzdevumi noteikt sadarbības kārtību valsts iestādēm, pašvaldībām, 

komersantiem un iedzīvotājiem katastrofu pārvaldīšanas īstenošanā. 

Plāna prognozējamie rezultāti: 

Vadības un glābšanas dienestu saskaņota rīcība palīdzības sniegšanā 

iedzīvotājiem un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanā iespējamo 

katastrofu, militāra iebrukuma vai kara gadījumā, lai samazinātu kaitējumu 

cilvēkiem, īpašumam un videi. 

CA plānu precizē katru gadu, ņemot vērā novados notikušās pārmaiņas, 

grozījumus normatīvajos aktos, un citus faktorus, kas var ietekmēt plānā 

iekļauto pasākumu izpildi.  

Jāņem vērā, ka katram apdraudējumam ir sava specifika, bet izstrādātajā 

CA plānā ir aprakstītas standartdarbības. 

Lai apgūtu nepieciešamās iemaņas rīcībai apdraudējuma gadījumos, kā 

arī pārbaudītu CA plānu, jārīko darbinieku treniņus un mācības. 



 

 

 2. Ādažu novada administratīvi teritoriālais un 

ekonomiskais raksturojums. 

Ādažu novads atrodas Pierīgas reģiona ziemeļu daļā  - 25 km attālumā 

no Rīgas centra, robežojas ar Garkalnes, Carnikavas, Saulkrastu, Sējas un 

Inčukalna novadiem un Vangažu pilsētu. Administratīvi teritoriālās reformas 

ietvaros 2006. gadā Ādažu pagasts bez robežu maiņas pārtapa par Ādažu 

novadu. Tā kopējā platība - 162,9 km2 (skat. 5.pielikumu), kas aizņem 3,3 % no 

Pierīgas reģiona teritorijas. Novadā dzīvo vairāk nekā 10 tūkstoši iedzīvotāju. 

Ādažu novadu veido 12 ciemi, lielākie no tiem ir Ādaži, Kadaga, Baltezers, 

Garkalne un  Stapriņi. Novada administratīvais centrs atrodas Ādažu ciemā. 

Par vides uzturēšanu kārtībā atbild un iedzīvotājiem komunālos 

pakalpojumus Ādažos sniedz PSIA "Ādažu Namsaimnieks" un PSIA "Ādažu 

ūdens". Kanalizācijas pakalpojumus sniedz arī SIA "LeJāņi". Sadzīves 

atkritumus no iedzīvotājiem savāc un uz izgāztuvi Getliņos nogādā a/s "L&T 

Hoetika". 

 2.1. Administratīvi teritoriālais sadalījums. 

Ādažu novads 

Novada administratīvais un galvenais attīstības centrs ir Ādažu ciems, 

kas noteikts kā Pierīgas vietējais apdzīvojuma centrs un attīstās ar mazpilsētas 

iezīmēm, ar vairāk nekā 10 tūkstoši iedzīvotājiem, izvietots 25 km attālumā no 

Rīgas. Ādažu novads aizņem 162,9 km2 platību.  

Novads izveidots 2006. gadā. Ādažu novadu veido 12 ciemi – Ādaži, 

Kadaga, Baltezers, Garkalne, Alderi, Divezeri, Birznieki, Iļķene, Āņi, Eimuri, 

Atari, Stapriņi. Kopējais Ādažu novada iedzīvotāju skaits pēc PMPL datiem uz 

01.01.2013. – 10263. Novada platība 162,9 km2. Kā liecina Ādažu novada 

domes apkopotā informācija, iedzīvotāju skaitam ir tendence pastāvīgi 

palielināties (kopš 2002. gada skaits pieauga vidēji par 3,3 % gadā).  

 

 



 

 

Ādažu novada apdzīvotās vietas: 

1) Apdzīvotas vietas statuss ir noteikts:  

Ādažu novada ciemu saraksts un iedzīvotāju skaits 

Apdzīvotās 

vietas 

nosaukums 

Atrašanās vieta - ģeogrāfiski 

Iedzīvotāju 

skaits 

1999. gadā 

Iedzīvotāju 

skaits 

2005. gadā 

Iedzīvotāju 

skaits uz 

01.03.2012. 

1. Ādaži Atrodas starp autoceļu A1, 

Gaujas upi. Gaujas –

Baltezera kanālu M. 

Baltezeru 

4132 4458 

(kopā ar 

Podniekiem) 

5702 

2. Alderi Atrodas starp M. Baltezeru, 

Gaujas – Baltezera kanālu, 

autoceļu Ādaži-Garkalne. 

 207  163  227 

3.Baltezers Atrodas L.Baltezera un M. 

Baltezera krastos un 

robežojas ar Garkalnes 

novadu. 

 563  574 (2004.)  694 

4.Garkalne Atrodas starp Gaujas upi, 

Gaujas –Baltezera kanālu, 

autoceļu Ādazī-Garkalne un 

Garkalnes novadu. 

 379 367  450 

5. Kadaga Atrodas starp Gaujas upi un 

NBS mācību centru, 

ietveroot NBS māc. centra 

ēku kompleksu, Kadagas 

ezeru un d/s Upmalas. 

1370 1613 

(kopā ar 

Upmalām) 

2013 

6. Āņi Atrodas starp Gaujas upi, 

Vangažu pilsētu un 

Garkalnes novadu. 

Nav datu    15    51 

7. Atari Atrodas ap Ataru ezeru. Nav datu    44    108 

8. Birznieki Atrodas starp autoceļiem A1 

un Ādaži-Atari, Eimuru 

ezeru un Carnikavas novadu. 

Nav datu    71    83 

9. Divezeri Atrodas starp Dūņezeru un 

Lilastes ezeriem, Saulkrastu 

pilsētu arl/t  

teritoriju NBS mācību centra 

teritoriju. 

Nav datu    39    49 

10. Eimuri Atrodas starp Eimuru ezeru, 

autoceļu Ādaži- Atari un 

Carnikavas novadu. 

Nav datu    37    36 

11. Iļķene Atrodas tarp Gaujas upi, 

Sējas novadu NBS mācību 

centra teritoriju. 

Nav datu    59   65 



 

 

12. Stapriņi Atrodas starp autoceļu A1, 

baltezera apvedceļu, Rīgas 

pils. Mežu teritoriju un 

autoceļu Ādaži Atari. 

Nav datu   147  448 

 Ārpus ciemu teritorijas Nav datu Nav datu    25 

     KOPĀ:                     -         - 7587 9951 
 

 Novads robežojas ar Garkalnes novadu dienvidos, Carnikavas novadu 

rietumos, Saulkrastu novadu ziemeļos, Sējas novadu ziemeļos un 

ziemeļaustrumos, Inčukalna novadu austrumos, kā arī ar Vangažu pilsētu. 

 Ādažu novads ir strauji augošs un aktīvs, uzņēmējdarbība attīstās 

vairākos virzienos – ir gan ražotāji, gan pakalpojumu sniedzēji, gan liels skaits 

tirdzniecības uzņēmumu. Atbilstoši Lursoft datu bāzes informācijai, Ādažu 

novadā uz 2013. gada sākumu darbojās 927 uzņēmumu, kas ir 90 uzņēmumi uz 

1000 iedzīvotājiem.  

 Uzņēmējdarbība attīstās vairākos virzienos – ir gan ražotāji, gan 

pakalpojumu sniedzēji, gan liels skaits tirdzniecības uzņēmumu.  

Atbilstoši Lursoft apkopotajai informācijai, Ādažu novadā uz 2013. gada 

sākumu darbojās 505 uzņēmumi.  

Nozīmīgākās darbības jomas (nozares) – vairum un mazumtirdzniecība, 

dažādi pakalpojumi, apstrādes rūpniecība, būvniecība, transports.  

Lielākie uzņēmumi un to apgrozījums 2011. gadā: AS „LATFOOD” (9,5 milj. 

LVL; pamatnodarbošanās – kartupeļu pārstāde), slēgtās AS „AUGMA” filiāle 

(7,6 milj. LVL; pamatnodarbošanās – augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība), 

SIA „BERLAT GRUPA” (6,0 milj. LVL; pamatnodarbošanās – spirtu 

destilēšana, rektificēšana un maisīšana, augļu un dārzeņu pārstrāde un 

konservēšana), SIA „GK Holding” (4,3 milj. LVL; pamatnodarbošanās – metāla 

durvju un logu ražošana)  

 2.2. Ādažu novada teritorijas ģeogrāfiskais, hidroloģiskais, 

metereoloģiskais un klimatiskais raksturojums. 

Ādažu novads ir pašvaldība Vidzemes rietumos, Gaujas lejtecē. Tas 

atrodas 25 km attālumā no Rīgas pilsētas Rīgas rajona ziemeļu daļā. Ādažu 



 

 

novada teritorija atrodas Piejūras zemienē, 48% novada teritorijas aizņem meži, 

24% - lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Ādažu novada teritorijā atrodas 4 

purvu masīvi (Rampas, Zušu, Jūgu purvs un Lielpurvs). Lielākoties purvu 

teritorijas atrodas uz novada robežas un to lielākā daļa atrodas kaimiņu 

pašvaldību teritorijās. 24 % no novada teritorijas aizņem lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes, no tām 44 % atrodas poldera sateces baseina robežās 

(teritorijas, kurās regulēti augsnes mitruma apstākļi).  

Novada teritoriju šķērso starptautiskas nozīmes autoceļš „VIA Baltica”. 

Teritorijas augstuma vidējā atzīme 5,9m, ar kritumu rietumu virzienā BS 

(Baltijas skala). Lielu daļu Ādažu novada teritorijas veido Ādažu poligona 

teritorija. Kopš 1999. gada 6652 hektāru un 150 ēkas Ādažu novadā esošās 

poligona teritorijas atrodas Aizsardzības ministrijas valdījumā un tiek 

izmantota valsts aizsardzības vajadzībām. Minētā teritorija izvietota viena no 

lielākajām militārajām bāzēm Baltijā ar 4 vienībām: 3. Reģionālā 

nodrošinājuma centru, sauszemes spēku 1.kājnieku bataljonu, sauszemes spēku 

2.kājnieku bataljonu un Nesprāgušās munīcijas neitralizācijas skolu. 

 Ādažu novadā īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ir Lielā Baltezera 

salu dabas liegums, Lielukas un Mazuikas ezeri un Aizsargājamo ainavu 

apvidus „Ādaži” (visām teritorijām ir piešķirts Natura-2000 teritorijas status). 

Aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” daļēji ietilpst Ādažu poligona teritorijā.  

Virszemes ūdeņi. 

Ādažu novadam cauri tek viena no Latvijas garākajām un skaistākajām 

upēm - Gauja (Gaujas lejteces platums ir vidēji 130 m, dziļums - 1,5 m.). Tuvāk 

Rīgas līcim uz Carnikavas pusi atrodas Litorīnas jūras līdzenumi, kas zemākajās 

vietās pārpurvojušies, un tur izveidotas polderu sistēmas. Galvenā satiksme 

novadā notiek pa autoceļu Rīga - Ainaži, kas ir nozīmīgs autoceļa VIA Baltica 

posms. 

Teritorijā ir liels skaits ezeru un ezeriņu, no kuriem lielākie ir Lielais un 

Mazais Baltezeri, Dūņezers, Lilastes ezers, Kadagas, Lieluikas un Mazuikas 

ezeri, Atara ezers u.c. mazāki. Mazais Baltezers, kura platība 119 ha, ir 

dziļākais Rīgas apkārtnē (dažviet pat 10 m). Savukārt Lielajā Baltezerā esošās 



 

 

sešas salas kopš 1924. gada ir apstiprinātas par dabas pieminekļiem, bet kopš 

1977. gada - par botānisko liegumu, kurā aizliegta jebkāda saimnieciskā 

darbība. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju skaitā kā dabas liegums kopš 1999. 

gada ietilpst Lieluikas un Mazuikas ezeri, pie kuriem var atrast vairākas retas 

augu sugas. Kopš 2004. gada aizsargājamo ainavu apvidus iekļauts ES nozīmes 

aizsargājamo dabas teritoriju - Natura 2000 – tīklā. Ādažu novadam cauri tek 

viena no Latvijas garākajām un skaistākajām upēm - Gauja (Gaujas lejteces 

platums ir vidēji 130 m, dziļums - 1,5 m.). Tuvāk Rīgas līcim uz Carnikavas 

pusi atrodas Litorīnas jūras līdzenumi, kas zemākajās vietās pārpurvojušies, un 

tur izveidotas polderu sistēmas. 

Klimats. 

 Klimatu Ādažos ietekmē jūra, upes un ezeri, klimats ir mēreni silts un 

mitrs. Vasaras ir relatīvi vēsas un mākoņainas (jūlija vidējā temperatūra ir +17 

grādi, vidējais nokrišņu daudzums – 85 mm). Vidējo gada nokrišņu daudzumu 

skatīt zemāk pievienotajā kartē. Ziemas ir samērā siltas, ar biežiem atkušņiem 

(janvāra vidējā temperatūra ir -4.8 grādi, atkušņi apmēram 10 dienas mēnesī. 

Sniega segums veidojas decembra vidū un saglabājas līdz marta vidum. 

Aptuveni 40 % dienu gadā ir apmākušās, nokrišņu daudzums 700-720 mm gadā. 

Valdošais vēju virziens – dienvidu-rietumu. Gada vidējais vēja ātrums 4,4 m/s. 

Maksimālās vēja brāzmas-31 m/sekundē.  

 



 

 

Ādažu novadam nav raksturīgi strauji un spēcīgi vēji, tas pieder pie 

pirmā, vismierīgākā rajona, kur vēja ātrums gadā nepārsniedz 17 m/sek. Reizi 20 

gadu laikā vēja ātrums var sasniegt 24 m/sek. Valdošie – DR un R vēji. 

Ādažu novada gadalaikā ir apmēram 90-110 apmākušās dienas, tātad, 

2/3 laika no gada ir saulainas dienas. Klimatiskie apstākļi veidojas divu gaisa 

masas plūsmu mijiedarbībā. Pirmā nāk no Atlantijas okeāna rietumiem. Tā ir 

jūras gaisa masa. Otra plūsma veidojas un kustas no austrumiem. Tā ir 

kontinentālā gaisa masa. 

Ziemas laikā sniega kārta sasniedz no 70 līdz 100 kg/m2 (Latvijas max- 

Gaiziņkalnā – 100-150 kg/m2). Ziemas laikā rietumu virziena cikloni atnes arī 

daudz atkušņu, blīvus mākoņus, nepārtrauktus nokrišņus un miglu. Arī vasaras 

laikā rietumu ciklonu ietekme ir liela un tā saistīta ar pārklājušiem lietus gubu 

mākoņiem, straujiem vējiem un spēcīgām lietusgāzēm. Jūras gaisa masas 

ietekme izlīdzina gada temperatūras svārstības, nosakot vēso pavasari un 

ilgstošu rudeni ar lielu nokrišņu daudzumu un ilgstošām miglām. Tikai ziemas 

laikā pieaug kontinentālās plūsmas nozīme, kas ved pie skaidra laika un 

nozīmīgiem temperatūras pazeminājumiem. Bet kontinentālās gaisa masas 

ietekme krasi samazinājās pēc 70 gadu sākuma, kas ir saistīta ar globālo klimata 

pasiltināšanās. Tam piemērs- pēdējo 10 gadu ļoti siltās ziemas. 

 

 2.3. Iedzīvotāju skaits un blīvums. 

 Atbilstoši Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes datiem, uz 01.01.2013. 

Ādažu novadā bija 10263 iedzīvotāji. Kā liecina Ādažu novada domes apkopotā 

informācija, iedzīvotāju skaitam ir tendence pastāvīgi palielināties (kopš 2002. 

gada skaits pieauga vidēji par 3,3 % gadā). Aptuveni 52% no iedzīvotājiem ir 

sievietes. Ādažu novadā pārstāvētas pie 30 dažādas nacionalitātes. Plašāk 

pārstāvētās ir latviešu (66 %), krievu (17 %), baltkrievu (2 %) un ukraiņu (2 %), 

taču Ādažu novadā dzīvo arī vairāku citu tautību iedzīvotāji tādi kā poļi, 

lietuvieši, vācieši, tatāri un citi. 

57 % Ādažu novada teritorijā deklarēto iedzīvotāju dzīvo Ādažu ciemā. 

Otra vairāk apdzīvotā teritorija ir Kadagas ciems, kur uzturas nedaudz vairāk kā 



 

 

1/5 daļa visu iedzīvotāju. Kā liecina tendences, iedzīvotāju skaits ar katru gadu 

pastāvīgi palielinās visos ciemos.  

Lielākā daļa Ādažu novada iedzīvotāju ir sievietes (2012. gadā kā arī 

iepriekšējo 5 gadu laikā sievietes veidoja vidēji 53% un vīrieši, attiecīgi, 47% no 

iedzīvotāju kopskaita). Ādažu ciemā dzīvo 5779 jeb 57% no Ādažu novadā 

deklarētajiem iedzīvotājiem. Pārējās lielākās apdzīvotās vietas novadā ir 

Kadaga, Baltezers, Garkalne un Stapriņi. No visiem Ādažu novada 

iedzīvotājiem 20% ir līdz 16 gadus veci, 14% - virs darbaspējas vecuma, bet 

lielākā daļa iedzīvotāju 66% ir darbaspējas vecumā. 

  

 2.4. Rūpniecības un lauksaimniecības objekti, dzelzceļa līnijas, 

galvenie autoceļi, maģistrālie gāzes vadi, hidroelektrostacijas 

un citi civilas aizsardzības sistēmai nozīmīgi objekti. 

Novadu teritorijās praktiski nav lielu rūpniecības uzņēmumu, kas 

sekmētu vides piesārņošanu, tādēļ lielākā piesārņojošu vielu koncentrācija un to 

ietekme novērojama ap transporta maģistrāliem.  

Novadu teritorijas šķērso vairāki valsts nozīmes infrastruktūras objekti: 

valsts galvenais autoceļš A1 (Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)) un 

maģistrālās 110 kV elektropārvades līnijas. Jāņem vērā, ka tiek plānota 

perspektīvā 330 kV elektrolīnijas Sindi – Rīga būvniecība Rail Baltica koridorā. 

Visi šie antropogēnie objekti ir potenciāla riska objekti. 

Lielākajai daļai ražošanas uzņēmumu uzmanības centrā ir produkcijas 

noieta tirgus un investoru meklējumi jaunu tehnoloģiju ieviešanai, kā arī jaunas, 

konkurētspējīgas produkcijas apgūšanai. Ražošanas apjoma un nodarbināto 

skaita ziņā lielākie uzņēmumi Ādažu novadā ir:  

SIA "Berlat" - alkoholiskie dzērieni; 

SIA "Latfood" - kartupeļu čipsi; 

SIA "Binders" - asfalta un betona ražošana; 



 

 

a/s "Ādažu polietilēna industrija", SIA "Baltplasta 2002" - polietilēna 

izstrādājumi; 

SIA "Ādaži Rondo" - kokapstrāde, galdniecība; 

a/s "Hornbaek Baltic"- kokapstrāde; 

SIA "Ādažu muiža" - kokogļu ražošana; 

SIA "RUP", SIA "RUP un Kadaga" - celtniecības darbi; 

SIA "Cardo" - celtniecības materiāli, projektēšana; 

SIA "Ādažu kukulītis" - maizes izstrādājumi; 

SIA "Emeerald Baltic" - kafija, tēja, kafijas automāti; 

SIA "Sekura stils" - plastmasas logi, durvis, stikla konstrukcijas. 

Transports. Novadā attīstās arī transporta nozare. Ādažos atrodas 

pirmais privātais lidlauks, kas ir sertificēts un kurā vienlaikus var uzturēties 

aptuveni 60 mazās privātās lidmašīnas. Lidlauka pakalpojumu klāstā ietilpst 

ultravieglo lidmašīnu pilotu apmācība, lidmašīnu apkalpošana un remonts, 

lidmašīnu tirdzniecība un noma, kā arī reklāmas lidojumi. 

Autobusus vai citus transporta līdzekļus var izīrēt SIA "Ekspress-Ādaži", 

traktorus, ekskavatorus, smagās mašīnas - SIA "Atari". Ādažu centrā un Kadagā 

ir vairākas apsargātas autostāvvietas, darbojas vairāki servisi. Lielākās degvielas 

uzpildes stacijas ir SIA „Latvija Statoil", SIA „Neste Latvija" , SIA "Aparts" un 

SIA "Viada Jūrmala".  

Autoceļi. Ādažu novadu šķērso valsts galvenais autoceļš A1 (Rīga 

(Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)). Ādažu novadā vēl atrodas valsts 

reģionālais autoceļš P1 (Rīga – Carnikava – Ādaži), un valsts vietējie autoceļi 

V30 (Baltezers – Ādaži), V46 (Ādaži – Garkalne), V47 (Baltezers – Ataru 

ezers), V48 (Baltezers – Jaunkūlas), V49 (Garkalne – Ošlauki), V50 (Baltezers – 

Āņi – Lapmeži). 

 Ādažu novada ceļu un ielu kopējais garums 2008. gadā bija 160,35 km, 

t.sk., ielas – 39,81 km; ceļi kopā – 120,12 km. Pēc seguma veida: 56,63 km – 

cietais segums (asfaltbetons), 107,72 km – mīkstais segums (grants un grunts 

segumi). 2010. gadā precizēts ielu un ceļu saraksts, to kopgarums 147,06 km, 

t.sk. 53,37 km asfaltbetona seguma, 76,26 km grants seguma un 17,43 km grunts 



 

 

ceļi. Ādažu novada ceļi iedalās C un D uzturēšanas klasēs. C klasē ietilpst 

maģistrālās pagasta ielas un ceļi un D klasē pārējās ielas un ceļi. 

 Lielākā daļa valsts un pašvaldības ceļu stāvoklis ir apmierinošs, taču 

atsevišķas ceļi ir neapmierinošā stāvoklī, nolietojies to segums, atsevišķiem 

ceļiem nav seguma. Pakāpeniski jāveic ceļu segumu izbūve un atjaunošana, 

prioritāti dodot maģistrālajiem jeb ciemu savienojošiem ceļiem, gar tiem 

jāizbūvē ietves un apgaismojums.  

Gaisa satiksme.  Ādažu novada „Eimurlaukos” atrodas lidlauks 

„Ādaži”, ar neliela izmēra lidlauku. Tiek piedāvāti lidojumi un lidošanas 

apmācība. 

Gāzes apgāde. Ādažu centra un Kadagas ciemu privatizētajiem 

daudzdzīvokļu namiem centralizēto siltumapgādi nodrošina SIA „Ādažu 

Namsaimnieks”, kuram ar SIA „BaltEnEko” noslēgts līgums par siltuma 

ražošanu. Kā kurināmais tiek izmantota dabasgāze. SIA „BaltEnEko” Ādažu 

centra ciemā 1997.gadā uzstādīja vienu no pirmajām Latvijā pasaules 

standartiem atbilstošu dabas gāzes iekšdedzes dzinēja kooģenerācijas sistēmu.  

 Novadā ir 2 centrālapkures katlu mājas, kuras nodrošina siltumu 

daudzdzīvokļu ēkās, kā arī atsevišķas katlu mājas Ādažu vidusskolai un Ādažu 

slimnīcai. 90.-to gadu vidū Ādažu ciemā tika rekonstruēta siltumapgādes 

sistēma, tās ietvaros tika izbūvētas jaunas siltumtrases 3 km garumā, jauna 

centrālā katlu māja un 22 daudzdzīvokļu namos iebūvēti siltummezgli.  

Gāzes apgādi Ādažu novadā nodrošina AS „Latvijas Gāze”. Novada 

teritorijā ir īstenoti gāzes apgādes projekti no gāzes regulēšanas punkta 

„Vangaži” patērētāju apgādei Alderos, Podniekos, Jaunkūlās, Ādažos, Kadagā 

un Ataros. SIA „Ādažu Namsaimnieks” ir gāzes piegādes līgums ar AS 

„Latvijas Gāze” par dabas gāzes piegādi vidusskolai un pirmsskolas izglītības 

iestādei.  

Lauksaimniecība. 24 % no novada teritorijas aizņem lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes, no tām 44 % atrodas poldera sateces baseina robežās 

(teritorijas, kurās regulēti augsnes mitruma apstākļi).  



 

 

Lauksaimniecības nozarei Ādažos ir vairākos gadu desmitos uzkrāta 

pieredze. Šobrīd novadā reģistrētas 70 zemnieku saimniecības. Lielākās un 

perspektīvākās lopkopības saimniecības ir "Briljanti", "Stapriņi", "Tiltiņi", 

"Ziedkalni", "Eimuri", "Segliņi". Ar piena liellopu audzēšanu nodarbojas 

piemājas saimniecība "Zeltītes" un z/s "Sitlapas". Aitkopība un kazkopība ir z/s 

"Lužas" pamatnodarbošanās veids, biškopība - z/s "Jaunlejupes". Kvieši un rapši 

tiek audzēti z/s "Austrumi", miežus un zaļbarību audzē z/s "Tiltiņi". Lielākie 

kartupeļu audzētāji - z/s "Laimas", z/s "Blusas", z/s "Saulītes" un SIA "Latfood 

Agro". Kokaudzētavā "Baltezers" tiek audzēti un vairoti stādi un meža 

stādāmais materiāls.   

Arvien vairāk lauksaimniecība sašaurinās un zeme, kas agrāk tika 

izmantota lauksaimnieciskajai ražošanai, tagad tiek apbūvēta. 

Zivsaimniecība. Teritorijā ir liels skaits ūdenstilpņu, no kuriem lielākie 

ir Lielais un Mazais Baltezers, Dūņezers, Lilastes ezers, Kadagas ezers, 

Lieluikas un Mazuikas ezers, Ataru ezers u.c. mazāki. Ādažu novadam cauri tek 

viena no Latvijas garākajām un skaistākajām upēm - Gauja (Gaujas lejteces 

platums ir vidēji 130 m, dziļums - 1,5 m.).  

Mežsaimniecība. Gandrīz pusi (48 %) no visas Ādažu novada teritorijas  

aizņem meži. Ādažu novada teritorijā atrodas 4 purvu masīvi (Rampas, Zušu, 

Jūgu purvs un Lielpurvs). Lielākoties purvu teritorijas atrodas uz novada 

robežas un to lielākā daļa atrodas kaimiņu pašvaldību teritorijās. 24 % no 

novada teritorijas aizņem lauksaimniecībā izmantojamās zemes, no tām 44 % 

atrodas poldera sateces baseina robežās (teritorijas, kurās regulēti augsnes 

mitruma apstākļi). 

 Tilti. 2007.gadā tika atklāts tilts pār Gauju, kas pa īsāko ceļu savieno 

Ādažus un Kadagu. Tagad jādomā par vēl viena jauna tilta būvniecību pāri 

Gaujas upei starp apdzīvotām vietām Āņi un Iļķene vietā, kur senāk bijusi 

pārceltuve. Tas pavērtu attīstību novada pašreiz nomaļajam nostūrim – Iļķenei, 

savienojot šo teritoriju ar autoceļu A2 (Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža 

(Veclaicene)).  



 

 

Slimnīcas.  Ādažu novadā veselības aprūpi nodrošina PSIA "Ādažu 

slimnīca", kas apkalpo arī Carnikavas un daļēji arī Garkalnes novadu 

iedzīvotājus. PSIA „Ādažu slimnīca”, reģistrācijas Nr.: LV40003131022, 

adrese: Gaujas iela 13/15, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. PSIA "Ādažu 

slimnīca" sastāv no Ādažu slimnīcas un Ādažu poliklīnikas. Tā nodrošina 

iedzīvotāju ambulatoro aprūpi, stacionāro aprūpi, kā arī vienas dienas 

stacionāru. Ādažos darbojas divas aptiekas - "Benu", "Ādažu aptieka" un "Ilmas 

aptieka -18". 



 

 

 3. Pašvaldību teritorijas iespējamie apdraudējumi. 

 3.1. Dabas katastrofas. 

Zemestrīce ir zemes garozas satricināšana, kas ir dabiskas izcelsmes. 

Zemestrīces izpaužas pazemes grūdiena veidā, viļņveidīgām augsnes 

svārstībām, ar plaisu veidošanos, ēku sabrukšanu bojājumiem ēku konstrukcijās, 

elektropārvades līnijās, inženierkomunikācijās u.c., reizēm arī cilvēku upuriem.  

Latvijas teritorija neatrodas seismiski aktīvajā zonā, bet esošie statistikas 

un vēstures dati liecina, ka Latvijas teritorijā un tās apkārtnē (Baltijas reģionā) 

28, tai skaitā arī samērā stipras zemestrīces.  

Latvijā notiek zemestrīces ar magnitūdu līdz 3,1, maksimāli līdz 5,0 

ballēm pēc MSK-64 skalas. 

Pēdējās 8 samērā stiprās zemestrīces notikušas 1976. – 2004.gadā. Šo 

inducēto zemestrīču magnitūda pēc Rihtera skalas bija 3,5 – 5. 

Latvijā ir izdalītas vairākas konstatētās un potenciālās seismogēnās 

zonas, kur iespējamas zemestrīces. Pamatojoties uz iegūtajiem seismiskajiem 

datiem 1998.gadā izstrādāta Latvijas Vispārējās seismiskās rajonēšanas karte.  

Latvijā līdz 2006.gadam bija tikai seismisko notikumu reaģēšanas punkts 

Valmieras tuvumā. 2006.gadā uzstādīja jaunu novērojumu staciju Slīterē.      

Plūdi var radīt cilvēku upurus, piespiest cilvēkus mainīt dzīvesvietu, 

nodarīt kaitējumu videi, būtiski apdraudēt ekonomikas attīstību un traucēt 

saimnieciskajai darbībai visa novada teritorijā. Plūdi ir dabas parādība, kas nav 

novēršama pilnībā.  

Plūdus var izraisīt: 

1) Nelabvēlīga meteoroloģisko apstākļu sakritība: 

- Ļoti stiprs lietus (ļoti spēcīga lietusgāze), kad nokrišņu daudzums 

sasniedz 50 mm/12 stundās un vairāk; 

- Bieza sniega kārta ziemā un strauja sniega kušana pavasarī; 

2) Pavasara pali Gaujā. 



 

 

Plūdu nodarītie postījumi dažādās pašvaldībās ir dažādi, kas var 

izraisīt pilsētu applūšana, kanalizācijas pārplūšana, piekrastes zonas applūšana. 

Tāpēc plūdu riska teritorijas un pārvaldības mērķi būtu jānosaka, ievērojot 

reģionālos un vietējos apstākļus. 

 

Ieteikumi rīcībai plūdu draudu periodā: 

1. noskaidrojiet vietējā pašvaldībā, vai jūsu mājvieta atrodas plūdu 

apdraudētajā teritorijā (informācija par plūdu riskam pakļautajām teritorijām ir 

atrodama arī Ādažu novada domes mājas lapā, skatīt ); 

2. noskaidrojiet tālruņa numuru (un saglabājiet to), kur jāzvana, lai 

saņemtu palīdzību (Ādažu pašvaldības policijas tālrunis: 67997005; 27762020, 

Valsts avārijas dienesta tālrunis: 112); 

3. sekojiet līdzi meteoroloģiskiem apstākļiem un prognozēm; 

4. sekojiet informācijai par ūdens līmeni ūdenskrātuvēs (upes, ezeri) savā 

apdzīvotajā vietā; 

5. pārvietojiet mantas no pagrabtelpām un pirmajiem stāviem uz 

augšējiem stāviem vai bēniņiem; 

6. savlaicīgi parūpējieties par vecāka gadagājuma cilvēkiem, bērniem un 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un slimniekiem, atrodot viņiem plūdu laikā 

drošāku mājvietu pie radiem, draugiem, kaimiņiem (nepieciešamības gadījumā 

lūgt palīdzību pašvaldībai); 

7. apziniet vietu, kur nepieciešamības gadījumā evakuēt mājdzīvniekus 

un kā tos nodrošināt ar barību; 

8. sagatavot evakuācijai izmantojamos transporta līdzekļus (automašīnas, 

traktorus u.c.) un peldošos līdzekļus (laivas u.c.); 

9. sagatavojiet līdzi ņemšanai evakuācijas gadījumā personiskos 

dokumentus (pases u.c.), naudu, vērtslietas, pārtiku, medikamentus, apģērbu un 

apavus, kā arī citas pirmās nepieciešamības lietas; 

10. nostiprināt pagalmā un mājas tuvumā esošos priekšmetus. 

 



 

 

 

 

Ieteikumi rīcībai plūdu gadījumā: 

1. par tiešu apdraudējumu informējiet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienestu pa tālruņiem 112 vai 01, kā arī vietējo pašvaldības policiju pa tālruņiem 

67997005; 27762020, lai saņemtu savlaicīgu palīdzību; 

2. evakuējoties ņemiet līdzi personiskos dokumentus (pases u.c.), naudu, 

vērtslietas, pārtiku, medikamentus, nepieciešamo apģērbu un apavus, kā arī citas 

pirmās nepieciešamības lietas; 

3. atstājot māju un saimniecības ēkas, atslēdziet elektroenerģijas un 

gāzes padevi, apkures ierīces un iekārtas; 

4. aizvērt ēku un būvju durvis, logus, lūkas, slēģus un, ja iespējams, 

aizsist ar dēļiem logus un durvis; 

5. plūdu gadījumā nakts laikā izmantot kabatas lukturīšus vai sveces, lai 

signalizētu par savas atrašanās vietu; 

6. padomājiet arī par mājdzīvniekiem, piemēram, suņus plūdu laikā 

nedrīkst pieķēdēt; 

7. evakuācijai izmantojot peldošos līdzekļus, ievērot drošības 

noteikumus: 

- pirms iekāpšanas peldošajā līdzeklī pārliecinieties vai tas ir pietiekami 

labi nostiprināts; 

- iekāpšanu un izkāpšanu veiciet bez drūzmēšanās; 

- braukšanas laikā nepārvietojaties pa peldošo līdzekli, lai neizraisītu tā 

apgāšanos; 

- evakuējoties ar laivu, ievērojiet, lai laivas bortu augstums virs ūdens 

līmeņa būtu ne mazāks kā 20cm un viļņu laikā laiva pārvietotos perpendikulāri 

viļņiem; 

- uzmanieties, lai laiva, neuzbrauktu zemūdens priekšmetiem; 

- neizmantojiet evakuācijai laivu stipra vēja un aktīvas ledus iešanas 

laikā. 

 



 

 

 

Gadījumā, ja ūdens līmenis ir strauji cēlies un evakuācija pašu 

spēkiem ir neiespējama: 

1. par apdraudējumu informējiet Ādažu pašvaldības policiju pa tālruņiem 

67997005; 27762020 vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pa 

tālruņiem 112 vai 01, uzkāpiet mājas augšējā stāvā, uz bēniņiem, jumta, ņemiet 

līdzi lietas (kabatas lukturītis u.c.), lai signalizētu par savu atrašanās vietu; 

2. palieciet uz vietas un signalizējiet par savu atrašanās vietu, līdz 

ierodas palīdzība. 

Atsakoties evakuēties, nodrošiniet sevi ar pārtiku, dzeramo ūdeni, 

medikamentiem, citām visnepieciešamākajām lietām. Atteikums evakuēties 

personai jāapstiprina rakstiski, uzņemoties atbildību par iespējamajām sekām. 

Nepieciešamības gadījumā par plūdu briesmām (strauju ūdens līmeņa 

celšanos) vietās, kur uzstādītas trauksmes sirēnas (pilsētās), Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienests iedzīvotājus brīdinās, ieslēdzot trauksmes 

sirēnas - iedzīvotājiem pēc tam jāklausās informācija, kas tiks pārraidīta radio un 

televīzijā. 

Jūsu veselība un dzīvība lielā mērā ir atkarīga no Jūsu pašu pareizas 

rīcības! Neaizmirstiet uzlādēt mobilos tālruņus!!! Neļaujieties panikai! 

• Polderi – meliorētas teritorijas, kurās tiek mākslīgi regulēts 

gruntsūdeņu līmenis. Tās ir riska teritorijas, jo dambju (sūkņu) avārijas 

gadījumos ūdens līmenis var sasniegt atzīmi 18,50-19.00m BS, pakļaujot 

appludināšanas riskam teritorijas polderos. Ādažu novadā atrodas trīs polderi: 

Eimuru – Mangaļu, Laveru un Ādažu centra polderi (skat.8.pielikumu). 

Putenis un apledojums var izsaukt transporta kustības traucējumus, 

transporta avārijas, elektropārvades un sakaru līniju bojājumus, elektroenerģijas 

padeves pārtraukumus, mežu postījumus.  

Vētra ar vēja ātrumu 25 m/s un vairāk apdraud iedzīvotājus, 

tautsaimniecības objektus, kā rezultātā var notikt sakaru un elektrolīniju 

pārrāvumi, kontaktu un kabeļu bojājumi pilsētu un rajona teritorijā. Var tikt 

sagrautas vai bojātas dzīvojamās mājas un ražošanas ēkas, izraisītas transporta 



 

 

avārijas, mežu postījumi, autoceļu un ielu aizsprostojumi (nogāzti koki, 

konstrukcijas). 

1) Stipra vētra – vēja ātrums 25-33 m/s. Šāda vēja ātrums var izraisīt 

koku lūšanu, elektropārvades līnijas un sakaru komunikāciju bojājumus, 

elektropadeves un sakaru traucējumus, nodarīt postījumus ēkām un citus 

bojājumus; 

2) Viesuļvētra – vēja ātrums pārsniedz 33 m/s. Vēja brāzmas ar orkāna 

spēku var izraisīt lielus postījumus, pārvietot smagus priekšmetus, izraut kokus 

ar visām saknēm; 

3) Virpuļstabs – vēja ātrums var pārsniegt 25 m/s nelielā teritorijas 

platībā. Virpuļstaba izveidošanās gadījumā nelielā teritorijas platībā var 

izraisīties lieli postījumi, pārvietoti smagi priekšmeti, izrauti koki ar saknēm, 

notikt sakaru un elektrolīniju pārrāvumi.  

Lietus un nokrišņu daudzumu 50 mm un vairāk 12 stundās un ilgāk, var 

izsaukt ūdens līmeņa celšanos upēs, applūdinot zemākās vietas, māju pagrabus 

utt. 

 

Hidrometeoroloģisko parādību saraksts un kritēriji: 

Nr. 

p/k 

Hidrometeoroloģisko 

parādību veidi 

Kritēriji 

1. Vētra (stiprs vējš) Vēja ātrums no 24 līdz 30 m/s, 

brāzmās līdz 35 m/s 

2. Stiprs lietus Intensitāte 50 mm un vairāk,  

kas nolīst 12 un mazāk stundās 

3. Rupja krusa Krusas graudi līdz 20 mm 

4. Putenis Vējš ar ātrumu līdz 15 m/s un 

snigšanu 24 stundu ilgumā 

5. Stipra snigšana Intensitāte 50 mm un vairāk,  

kas snieg 12 un mazāk stundās 

6. Stiprs apledojums 20 mm un lielāks nogulumu diametrs 

uz vadiem 

7. Stiprs sals - 35˚C un zemāk 

8. Stiprs karstums + 33˚C un augstāk 

9. Stipra migla Redzamība 50 m un mazāk, 

kas ilgst 6 stundas un ilgāk 
 

Veicamie preventīvie, gatavošanās, reaģēšanas un seku likvidēšanas 



 

 

neatliekamie pasākumi uzrādīti tabulās Nr. 1.un 9. 

Pie dabas katastrofām var pieskatīt arī ģeoloģisko procesu riskus: 

• Erozijas riska teritorijas. Erozija ir zemes virskārtas noārdīšana ūdens, 

ledus, gravitācijas vai cilvēka darbības ietekmē. Par potenciāli apdraudētām 

uzskatāmas teritorijas rajona upju krastos vai pauguru nogāzēs. Plānojumos 

nosakāmi apgabali, kuros var notikt plūdu terašu un upju ieleju, nogāžu erozija, 

krastu erozija. 

• Karsta procesu un sufozijas risku teritorijas. Karsta procesi - iežu 

ķīmiskā 

dēdēšana (sadalīšanās), kas norisinās, pazemes un virszemes. ūdeņiem šķīdinot 

un izskalojot šķīstošos iežus. Izšķir karbonātiežu (dolomīta, kaļķakmeņa, krīta), 

sulfātu (ģipša, anhidrīta) karsta tipus. Teritorijas, kuras potenciāli iespējamas 

karsta procesu izpausmes – novadu R daļa Daugavas kreisā krasta un Saulkalnes 

apkārtne, Daugavas ielejas terases, kur var veidoties ģipšu dolomītkarsts. Senā 

karsta formas sastopamas Jumpravas, Ogres un Ikšķiles apkārtnē. 

Meža ugunsgrēki. 

Pašvaldības teritorijā ir vairākas vietas ar ugunsbīstamiem mežiem. Šajā 

grupā var izdalīt - meža ugunsbīstamos rajonus, teritorijas kuras visvairāk 

pakļautas mežu ugunsgrēku iespējamībai, kuru rezultātā iespējami lieli 

materiālie zaudējumi vai tiek apdraudētas apdzīvotas vietas. Meža 

ugunsbīstamība ir atkarīga no meža augšanas apstākļu tipa, meža vecuma, 

koku sugas, zemsegas, paaugas, pameža un piesārņojuma ar atkritumiem. Mežus 

pēc to ugunsbīstamības iedala piecās ugunsbīstamības klasēs: 

1. visas skujkoku jaunaudzes un priežu audzes sila augšanas apstākļu 

tipos (ugunsbīstamība paaugstināta); 

2. priežu audzes mētrājā un lapu koku audzes sila augšanas apstākļu 

tipos (ugunsbīstamība augsta); 

3. egļu un lapu koku audzes mētrājā , priežu un egļu audzes damakšņa 

un vēra augšanas apstākļu tipos, priežu audzes mitrās, nosusinātās 



 

 

minerālaugsnēs un nosusinātās kūdras augsnēs, sūnu purvi ( ugunsbīstamība 

vidēja); 

4. egļu audzes gāršā, priežu audzes un pielūžņoti izcirtumi uz 

pārpurvotām un slapjām minerālaugsnēm, priežu audzes slapjās kūdras augsnēs 

(ugunsbīstamība zema); 

5. egļu un lapu koku audzes pārpurvotos augšanas apstākļu tipos un 

slapjās minerālaugsnēs, baltalkšņu un melnalkšņu audzes visos augšanas 

apstākļu tipos, kā arī zāļu un pārejas purvi (ugunsbīstamība ļoti zema). 

I un II klases meži ir sevišķi ugunsbīstami un prasa speciālu uzmanību 

organizējot mežu apsardzību pret ugunsgrēkiem. Šajos mežos ir vislielākā 

aizdegšanās iespēja, kas atkarīga no mežu apmeklētības, pilsētu, apdzīvotu 

vietu, dzelzceļu un ceļu tuvumā. 

 Potenciāli apdraudētās mežu teritorijas Ādažu novadā ir Ādažu militārā 

poligona teritorija. Potenciāli apdraudētas lielas apdzīvotās vietas – Ādaži, 

Upmalas, Garkalne. 

Meža ugunsnedrošo laika posmu novadu teritorijā katru gadu nosaka  

Valsts meža dienests ar rīkojumu. Meža ugunsnedrošais laika posms atkarīgs no 

meteoroloģiskajiem apstākļiem un ilgst no sniega nokušanas līdz rudens 

lietavām. Ugunsbīstamākās ir jaunaudzes un vidēja vecuma skujkoku audzes. 

Valsts meža dienesta virsmežniecība organizē meža ugunsdrošības uzraudzību 

un ugunsgrēku ierobežošanu. Pēc virsmežniecības pieprasījuma, kad izsmeltas 

virsmežniecības ugunsdzēsības iespējas, palīdzību ugunsgrēku ierobežošanā 

sniedz VUGD, citas valsts un pašvaldību iestādes. 

 3.2.Tehnogēnās katastrofas. 

 

Elektrotīklu bojājumi. 

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. 



 

 

Vislielākos elektrotīklu bojājumus var izsaukt vadu apledojums, snigšana, vēja 

iespaidā nogāzto koku uzkrišana uz elektropārvades līnijām, bojājumi 

transformatoru apakšstacijās, terora akti u.c. Bīstami ir arī stiprs sals un plūdi.  

Bīstami ir arī īssavienojumi transformatoru apakšstacijās un 

elektropārvades līnijās. Lielu īssavienojumu strāvu gadījumos pārkarst 

elektriskie vadi, notiek dzirksteļošana, izolācijas bojājumi, var izcelties 

ugunsgrēki. Īssavienojuma gadījumos rodas lieli sprieguma kritumi, kas izsauc 

arī elektroiekārtu bojājumus. 

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 

ūdensvada aizsalšanu. Gāzes vadu vai elektropārvades līniju avāriju rezultātā var 

tikt pārtraukta siltumapgāde.  

Šie bīstamības avoti var novest arī pie kurināmā aizdegšanās un radīt 

lielus un postošus ugunsgrēkus, bet pielietojot dabas gāzi – arī sprādzienus.  

Avārijas ūdens apgādes sistēmās notiek maģistrālo un 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 un to posmi, pagrabtelpas. 

Bez tam ilgstošu applūšanu gadījumos, sevišķi siltā laikā, var rasties 

labvēlīgi apstākļi infekcijas slimību izplatībai, 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 gāzes apgādes sistēmās. 

Avārijas gāzes apgādes sistēmās var izsaukt ugunsgrēkus, sprādzienus, 

sagraujot ēkas, kā rezultātā var rasties cilvēku upuri. Maģistrālo gāzes vadu 

avārijas var izsaukt meža un purva ugunsgrēkus. Gāzes padeves traucējumi var 

pārtraukt siltumapgādes sistēmu darbību un ražošanas procesus. 

Bīstamo ķīmisko vielu un produktu noplūde. 

Bīstamo vielu noplūde var būt: 

 Rūpniecisko avārijas gadījumos stacionāros paaugstinātas bīstamības 

objektos, kas uzglabā, ražo, pārstrādā vai apsaimnieko bīstamās vielas; 

 Transporta avāriju gadījumos bīstamo kravu pārvadāšanas laikā ar 

transporta līdzekļiem (autotransportu, dzelzceļa transportu, peldošiem 

līdzekļiem, gaisa kuģiem). 

 Teritorijas, kurās ģeoloģiskie apstākli nenodrošina pietiekamu pazemes 

ūdeņu aizsardzību no piesārņojuma riska, atrodas novada teritorijas centrālajā 

daļā. Šeit koncentrētas urbānās teritorijas un arī lielākā daļa potenciālo 

piesārņojuma avotu. Ādažu novadā atrodas AS „Latfood”, kurā izmanto vārāmā 

eļļu, SIA „BERLAT GRUPA” pārstrādē izmanto spirtu un tā saturošus 

koncentrātus. Ādažu poligona bīstamību veicina tajā esošie kaujas un mācību 

munīcija, kā arī nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas mācību centrs. Atsevišķā 

grupā minami degvielas uzpildes stacijas SIA „Latvija Statoil", SIA „Neste 

Latvija", SIA "Aparts", SIA "Viada Jūrmala", kurās koncentrējas naftas 

pārstrādes produkti. Avārijas gadījumā iespējama sprādzienbīstamība un 

ugunsbīstamība, vides piesārņojums un iespējama cilvēku saindēšanās. Bīstamo 

objektu saraksts, kuros ievērojamos daudzumos uzglabā vai izmanto bīstamas 

ķīmiskas vielas un produktus, skat.4.pielikumā. 

Novadu teritorijā bīstamas ķīmiskās vielas, to produktus, kā arī munīciju 

pārvadā pa šādiem maršrutiem: valsts galveno autoceļu A1 (Rīga (Baltezers) – 

Igaunijas robeža (Ainaži)), Rīgas gatvi, Gaujas ielu, Kadagas ceļš. 

Avārijas var notikt uz autoceļiem, un ar gaisa kuģiem. Pēdējos gados 

pieaug dzelzceļa, autotransporta t.sk. bīstamo kravu pārvadājumi, kas izraisa 

draudus satiksmes dalībniekiem, iedzīvotājiem un videi.  



 

 

Dzelzceļa avārijas var izraisīt ritošā sastāva bojājumi, terora akti uz 

dzelzceļa vai savstarpēja vilcienu sadursme, kā rezultātā var notikt sprādzieni, 

ugunsgrēki un bīstamo vielu noplūde ar iedzīvotāju saindēšanos, bojā eju un 

vides piesārņošanu noplūdes zonā. Kā rezultātā var rasties nepieciešamība 

iedzīvotāju evakuācijai no attiecīgās zonas.  

Radioaktīvās avārijas. 

Radioaktīva piesārņojuma iespējamie avoti var būt:  

  enerģētisko kodolreaktoru avārijas ar radionuklīdu noplūdi;  

  avārijas radioaktīvā materiāla transporta pārvadājumu laika;  

  nesankcionētas darbības ar jonizējoša starojuma avotiem;  

  kosmisko objektu ar jonizējoša starojuma avotiem avārijas;  

  kodoltehnisko ieroču pielietošana.  

 

Enerģētisko kodolreaktoru avārijas. 

500 km rādiusa ap novadiem atrodas 6 atomelektrostacijas (turpmāk - 

AES) ar 16 kodolreaktoriem.  

AES  Valsts  Kodolreaktora  Kodolreaktora tips  Attālums (km) līdz  

atrašanas   ekspluatācijas    Līdz novadu 

vieta   nodošanas gads     robežām 

      

Ignalina 

(iekonservēts 

01.01.2010) 

Lietuva  1985., 1987.  LGR  
(PEMk- 

1500) 
125  

Oskarhamna  Zviedriia  1972., 1976., 1986.  BWR  450  

Forsmarka  Zviedrija  1980., 1981., 1985.  BWR  500  

Loviisa  Somija  1977., 1981.  PWR  350  

Olkiluoto  Somija  1979., 1982.  BWR  450  

Sosnovij-Bor  Krievija  1974., 1976., 1980.,   LGR  400  

  1981.     
 

Radioaktīvo materiālu transportēšana. 

Pārvadājot radioaktīvos materiālus, transporta līdzekļa avārijas 

gadījumā, var notikt attiecīgas teritorijas daļas piesārņojums ar radioaktīvām 

vielām. Radioaktīva piesārņojuma zona tad var izveidoties jebkura transporta 

maģistrāles vieta, kur notikusi transporta līdzekļa avārija.  

Radioaktīvās kravas tiek pārvadātas ar Bīstamo atkritumu valsts 



 

 

pārvaldības aģentūras specialo transportu pa noteiktiem maršrutiem.  

Nesankcionētas darbības ar jonizējoša starojuma avotiem, 

kodoltehnisko ieroču pielietošana. 

Pilnībā valsti vel nav sakārtoti jonizējoša starojuma avotu uzglabāšanas 

un uzskaites jautājumi, nesankcionētu darbību ar tiem varbūtība ir pietiekami 

augsta. Nevar izslēgt radioaktīvo vielu izmantošanu terora aktos. Ja juridiska vai 

fiziska persona ir atradusi jonizējoša starojuma avotu ārpus tā atļautās 

izmantošanas vai glabāšanas vietas, personai par to jāinformē VUGD un 

Radiācijas drošības centrs.  

Kodolvalstu skaita pieaugums (~20 valstis) paaugstina risku, ka 

kodolieroči var tik pielietoti reģionālo bruņoto konfliktu gaita, tomēr jāatzīmē, 

ka to glabāšanai ir piemērots attiecīgs drošības līmenis.  

Kosmisko objektu ar jonizējoša starojuma avotiem avārijas. 

Nevar izslēgt iespēju, ka notiek avārijas ar kosmisku aparātu, uz kura 

borta atrodas radioaktīvās vielas. Šāda gadījumā var tikt saindēts laukums līdz 

20 x 30 km, tātad līdz 600 km2 un, atkarībā no avārijas vietas, saindējums var 

skart lielu teritoriju. Radioaktīvās vielas šajā gadījuma būs izkliedētas gaisa un, 

nosēžoties zeme, piesārņos augus, ūdeni, produktus, ka arī nodarīs kaitējumu 

cilvēku veselībai.  

  

 3.3. Sabiedriskās nekārtības, terora akti, bruņoti konflikti. 

Sabiedriskās nekārtības rodas atsevišķu iedzīvotāju grupu 

neapmierinātības rezultātā, protestējot pret valsts vai pašvaldību institūciju 

darbību vai bezdarbību, kā arī masu pasākumu organizēšanas laikā. 

Sabiedrisko nekārtību rezultātā var tikt nodarīts kaitējums cilvēku 

veselībai, izdemolētas valsts un pašvaldību iestādes, sabojāti transporta līdzekļi 

utt..  

Darbības un pasākumu formas sabiedrisko nekārtību draudu gadījumā 

atkarīgas no tā, cik daudz laika ir atlicis līdz reālam darbībām. Visbīstamākā 

problēma ir laika trūkums, tāpēc nepieciešams paredzēt atbilstošu rīcību šāda 

apdraudējuma gadījumā (evakuācija, atslēgšanas procedūra un citi 



 

 

nepieciešamie pasākumi). Viss minētais jāveic jau ilgi pirms apdraudējums 

kļuvis par realitāti. Tāpēc svarīgi ir saņemt operatīvu informāciju par 

sabiedrisko nekārtību iespējamību no attiecīgajām valsts institūcijām un drošības 

dienestiem (Drošības policija, Valsts un pašvaldības policija, Valsts robežsardze 

u.c.).  

Valsts policija veic sabiedrisko nekārtību un terorisma izraisītās 

ārkārtējās situācijas operatīvo pārvaldīšanu, bojā gājušo cilvēku identifikāciju, 

ārkārtējās situācijas radīto seku pirmstiesas izmeklēšanu(izziņa), sabiedriskās 

kārtības nodrošināšanu un ārkārtējās situācijas zonā noteikto īpašo režīmu 

ievērošanas kontroli, transporta kustības regulēšanu, ārkārtējās situācijas zonas 

norobežošanu un apsardzi; ārkārtējās situācijas radīto seku likvidācija iesaistīto 

Nacionālo bruņoto spēku vienību un policijas darbības koordināciju un cilvēku 

meklēšanas pasākumus. 

Terorisms. Ņemot vērā, ka Latvija ir NATO un Eiropas Savienas 

dalībvalsts un Nacionālo bruņoto spēku vienības līdzdarbojas starptautiskajās 

operācijās. Par reālu apdraudējuma faktoru nacionālajai drošībai ir jāuzskata 

starptautiskais terorisms.  

Teroristi savu mērķu sasniegšanai visbiežāk izmanto improvizētus 

sprādzienbīstamus priekšmetus un šaujamieročus. Īpaši negatīvas sekas 

potenciāli var radīt teroristisks uzbrukums, pielietojot ķīmiskas, bioloģiskas vai 

radioaktīvas vielas. Teroristiski uzbrukumi var tikt versti pret cilvēkiem, ka arī 

pret nacionālajai drošībai svarīgiem valsts objektiem. Lai sekmīgi reaģētu terora 

aktu gadījumā un operatīvi likvidētu teroristisko darbību rezultātā izraisīto 

katastrofu sekas, nepieciešama pastāvīga gatavība.  

Iespējamais bioloģiska terorisma līdzeklis (turpmak - IBTL) var būt ari:  

 atrasta izbērta nezināmas izcelsmes pulverveida vie1a vai aizdomīga 

pasta sūtījumā konstatēta nezināmas izcelsmes pulverveida vie1a;  

 saņemts vai atrasts neatvērts aizdomīgs pasta sūtījums.  

Ja aizdomīgs priekšmets tiek saņemts, ka pasta sūtījums, par to jāinformē 

Valsts policijas teritoriālo struktūrvienību, kas organizēs tā pārbaudi ar 

specialiem līdzekļiem.  



 

 

Bioloģiski aktīvo vielu noplūde.  

Rūpīgi plānotas, tehniski nodrošinātas un ar iespējamu pieeju 

bioloģiskajiem ieročiem, teroristiskas aktivitātes rada jaunus draudus. 

Starptautiskajam terorismam raksturīga ir globāla tikla izveide un teroristisko 

organizāciju decentralizācija, kas apgrūtina valstu iespējas pilnībā novērst 

teroristu aktivitātes.  

No ražotajiem ir iegūstamas bioloģiskas vielas. Vajadzīgas tikai 

elementāras iemaņas un instrumenti, lai indivīds vai organizācija uzkonstruētu 

bioloģisko ieroci.  

Bioloģiskās vielas ir virusi, baktērijas vai toksīni, kas var radīt nopietnus 

draudus cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem. Bioloģiskas vielas ir loti grūti 

noteikt un biezi tiem ir vismaz dažu dienu inkubācijas periods pirms parādās 

saslimšanas pazīmes. Personai, kas inficējusies ar bioloģisku vielu nepieciešama 

nekavējoša medicīniska aprūpe. Pazīstamākas bioloģiskās vielas ir Sibīrijas 

mēris, bakas, Ebola vīruss, botulisms, mēris. 

Sibīrijas mēris - bakterialas sporas, kas izturīgas pret vides ietekmi. 

Sibīrijas mēris nav lipīgs, bet var izraisīt letālu iznākumu, ja tiek ieelpots liels 

daudzums sporu; 

Bakas - loti lipīgs vīruss, kas var izraisīt letālu iznākumu. Vīruss viegli 

izplatās pa gaisu. 

Ebola vīruss - loti letālas iedarbības hemotoloģisks drudzis, kas rada 

apjomīgu asiņošanu no ķermeņa atverēm. Patlaban nav izgudrotas zāles tā 

ārstēšanai; 

Botulisms - viens no visnāvējošākajiem bakterialajiem toksīniem. 

Botulisms var radīt elpošanas ceļu traucējumus, paralīzi; 

Mēris -loti lipīga baktērija, kas var izraisīt letālu pneimoniju.  

Bioloģiski aktīvās vielas var ievadīt ēku ventilācijas sistēmās, inficēties 

var atrodoties viena telpa ar saslimušu cilvēku.  

Profilakses un pretepidēmijas pasākumus bioloģiski aktīvo vielu 

noplūdes gadījumā veic Veselības ministrijas iestādes (v/a "Sabiedrības 

veselības aģentūra", Katastrofu medicīnas centrs un Latvijas Infektoloģijas 



 

 

centrs).  

Sprādzienu draudi. Anonīmos ziņojumus par sprādzienbīstama 

priekšmeta (SBP) uzstādīšanu var saņemt pa tālruni vai rakstiska paziņojuma 

veida. Šāda paziņojuma ticamība, ka SBP tiesām ir uzstādīts, nepārsniedz 0,2%. 

Anonīma ziņojuma motivācija var būt dažāda sakot no ļaunprātīga huligānisma 

līdz terorisma elementiem. Ziņojuma adresāti parasti ir iestādes vadība, 

apsardze, policijas dežūrdaļas vai VUGD sakaru punkti. Augstāka ticamība ir 

tiem ziņojumiem, kur izvirzītas konkrētas prasības (nauda, darbības u.c.).  

Par spridzināšanas draudiem tiek uzskatīti:  

 aizdomīga vai bīstama priekšmeta atrašana;  

 aizdomīga vai bīstama sūtījuma saņemšana;  

 informācijas saņemšana par sprādzienu iespējamību.  

Par aizdomīgu priekšmetu tiek uzskatīts priekšmets, kurš atrodas tam 

neparedzētā vietā, bet nav redzama sprāgstvielas spridzekļiem līdzīgu elementu 

vai nezināmas izcelsmes vielas klātbūtne priekšmetā vai nav citas pazīmes, kas 

liecinātu par sprādziena iespējamību.  

Par bīstamu priekšmetu tiek uzskatīts priekšmets, kas atrodas tam 

neparedzētā vietā un ir redzama vai noteikta sprāgstviela, vai ir spridzekļiem 

līdzīgu elementu vai nezināmas izcelsmes vielas klātbūtne priekšmetā vai ir citas 

pazīmes, kas liecinātu par sprādziena iespējamību.  

Rekomendācijas, saņemot anonīmu informāciju par sprādziena 

draudiem. Anonīmu informāciju raksturo 3 pamatlīnijas:  

1) vieta - pārsvarā objekts atrodas vietas, kuras lie1s cilvēku skaits;  

2) laiks - informācija parasti pienāk darba laika, kad ir vislielākā 

cilveku koncentrācija;  

3) veids - pārsvarā informācija tiek sniegta pa telefonu.  

Saņemot anonīmu informāciju, jācenšas pēc iespējas vairāk noskaidrot 

par ziņotāju, spridzekli (jāuzdod jautājumi, lai novilcinātu laiku).  

Iespējamie jautājumi:  

Kad ir gaidāms sprādziens?  



 

 

Kur patlaban atrodas spridzeklis? 

Ka spridzeklis izskatās?  

Kāda veida sprāgstviela?  

Kas izsauks sprādzienu?  

Vai Jūs novietojat spridzekli? 

Kāpēc? (Kāds mērķis?)  

Kāda ir Jūsu adrese?  

Kā Jūs sauc?  

  

Bruņots konflikts, militārs iebrukums.  

Bruņots konflikts var izraisīties pierobežā vai iekšzemē. Tajā var tikt 

iesaistītas bruņotas grupas, lai izraisītu konfliktsituāciju starp valstīm, vai vienas 

valsts iekšienē, kas skar valsts teritoriju vai tās valdību.  

 

 

 3.4. Epidēmijas, epizootijas, epifitotijas. 

Cilvēku infekcijas slimības, dzīvnieku infekcijas slimības un augu 

slimības.  Par potenciāliem cilvēku masveida saslimšanas avotiem uzskatāmi 

pārtikas apritē (t.sk. dzeramā ūdens piegādē) un sadzīves pakalpojumu sniegšanā 

iesaistītie sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, pārtikas tirdzniecības ražošanas 

uzņēmumi, 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;  

 lielu gripas epidēmiju vai pandēmiju; 

 vakcīnregulējamo infekcijas slimību uzliesmojumus (masalas, 

poliomielīts u.c.);  



 

 

 bīstamo infekcijas slimību (mēris, holēra, tropu posmkāju pārnestie 

vīrusu hemorāģiskie drudži) ievešanu. 

Veselības ministrija un tās padotībā esošas iestādes organizē 

pretepidāmijas pasākumus saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma, 

Ministru kabineta 1998. Gada 21. Jūlija noteikumu Nr. 257 „Medicīniski 

sanitāro pasākumu veikšanas kārtība bīstamu infekcijas slimību izplatības 

novēršanai”, Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumu Nr.330 

„Vakcinācijas noteikumi” u.c. normatīvo aktu prasībām.   

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. 

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.  



 

 

 4. Minēto katastrofu iespējamās sekas 

Dabas katastrofas. 

Vētra ar vēja ātrumu 25 m/s un vairāk, kā rezultātā var radīt elektronisko 

sakaru līniju un elektrolīniju pārrāvumus, kontaktu un kabeļu bojājumus 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). 

Plūdi ir saistīti ar tādu infekcijas slimību uzliesmojumu risku, kā zarnu 

infekcijas, hepatīts A, leptospiroze, enterovīrusu infekcijas un citas. Pēc plūdu 

likvidēšanas nepieciešams veikt pasākumus vides atveseļošanai (piemēram: aku, 

pagrabu un citu piesārņotu vietu attīrīšana un dezinfekcija). 

Tehnogēnās katastrofas. 

Avārijas uz dzelzceļa un autotransporta avārijas var izraisīt sprādzienus, 

ugunsgrēkus vai arī bīstamo ķīmisko vielu noplūdi, radot cilvēku upurus un 

vides piesārņošanu. 

Avārijas siltumapgādes sistēmās var pārtraukt ēku siltumapgādi. 

Bojājumi siltumtīklos var izraisīt apakšzemes inženierkomunikāciju applūšanu, 

ceļu un ielu izskalošanu, siltumapgādes tīklu, ēku siltumapgādes sistēmu un 

ūdensvada aizsalšanu. 

Avārijas gāzes apgādes sistēmās var izraisīt ugunsgrēkus, sprādzienus, 

ēku sagraušanu, kā rezultātā var iet bojā cilvēki. Gāzes padeves traucējumi var 

pārtraukt siltumapgādes sistēmu darbību un ražošanas procesus. 

Avārijas maģistrālos gāzes vados var izsaukt meža un purva 

ugunsgrēkus. 

Avārijas ūdens apgādes sistēmās var notikt maģistrālo un sadales 

cauruļvadu bojājumu rezultātā, kas izsauc spiediena kritumu sistēmā, ceļu un 

ielu izskalošanu, pagrabu un pazemes telpu applūšanu. 

Kanalizācijas sistēmas bojājumu gadījumos ar notekūdeņiem var applūst 

ielas un to posmi, pagrabtelpas, kā arī ar neattīrītiem notekūdeņiem var tikt 

piesārņota vide, tai skaitā virszemes ūdeņi. 



 

 

Notekūdeņu noplūdes vietās, īpaši ūdeni ilgstoši nenovadot, rodas 

labvēlīgi apstākļi dažādu infekcijas perēkļu slimību ierosinātāju izplatībai, kas 

saistīta ar infekcijas perēkļu izveidošanās risku. Ļoti bīstama ir notekūdeņu 

iekļūšana tīra ūdens cauruļvados, kas saistīta ar infekcijas slimību uzliesmojumu 

risku. 

Elektrotīklu bojājumi apdraud ražojošo objektu, komunālo uzņēmumu, 

publisko elektronisko sakaru tīklu normālu darbību, radio un televīzijas 

pakalpojumu apraidi un raidīšanu, kā rezultātā tiek ierobežota iedzīvotāju 

informēšanas iespējas. 

Sabiedriskās nekārtības, terora akti, bruņotie konflikti. 

Sabiedriskās nekārtības rodas atsevišķu iedzīvotāju grupu 

neapmierinātības rezultātā, protestējot pret valsts vai pašvaldību institūciju 

darbību vai bezdarbību, kā arī masu pasākumu organizēšanas laikā. 

Sabiedrisko nekārtību rezultātā var tikt nodarīts kaitējums cilvēku 

veselībai, izdemolētas valsts un pašvaldību iestādes, sabojāti transporta līdzekļi. 

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. 

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. 

Teroristi savu mērķu sasniegšanai visbiežāk izmanto improvizētus 

sprādzienbīstamus priekšmetus un šaujamieročus. Īpaši negatīvas sekas 

potenciāli var radīt teroristisks uzbrukums, pielietojot ķīmiskas, bioloģiskas vai 

radioaktīvas vielas. Teroristiski uzbrukumi var tikt vērsti pret cilvēkiem, kā arī 

pret nacionālajai drošībai svarīgiem valsts objektiem (īpaši transporta 

infrastruktūras objektiem). Tomēr pastāv arī iespēja, ka teroristi var izvēlēties 

t.sk. „vieglos mērķus” – objektus, kuros pastāvīgi uzturas daudz cilvēku un 



 

 

kurus, ņemot vērā to specifiskās funkcijas, ir grūti aizsargāt pret teroristiska 

rakstura uzbrukumiem (tirdzniecības centri, sporta un izklaides kompleksi, 

viesnīcas, augstceltnes utt.).  

Terora aktu dažāda veida un rakstura dēļ, ir grūti paredzēt iespējamo 

seku ietekmi uz iedzīvotājiem, attiecīgo teritoriju un vidi. 

Bruņots konflikts var izraisīties pierobežā vai iekšzemē. Tajā var tikt 

iesaistītas bruņotas grupas, lai izraisītu konfliktsituāciju starp valstīm, vai vienas 

valsts iekšienē, kas skar valsts teritoriju vai tās valdību. 

Epidēmijas, epizootijas, apifitotijas. 

 Ādažu novada administratīvajā teritorijā ūdensapgādes pakalpojumi tiek 

sniegti 2 022 personām, no kurām 1 971 – fiziskas personas un 51 – juridiskas 

personas. Savukārt kanalizācijas pakalpojumi tiek sniegti 1 766 personām, no 

kurām 1 723 – fiziskas personas un 43 – juridiskas personas.  

 SIA „Ādažu ūdens” apkalpo 20 kanalizācijas sūkņu stacijas, 2 dzeramā 

ūdens attīrīšanas stacijas un 2 notekūdeņu attīrīšanas stacijas.  

 Pazemes ūdensgūtve "Baltezers " ar centralizēto ūdensapgādi nodrošina 

galvenokārt Rīgas pilsētas Daugavas labā krasta patērētājus. Ūdens tiek iegūts 

no trim pilsētas nozīmes ūdensgūtvēm - no pazemes urbumiem ūdensgūtvēs 

"Baltezers", "Baltezers 1”, "Baltezers 2”. Mazais Baltezers tiek izmantots 

pazemes ūdeņu papildināšanai ūdensgūtvēs "Baltezers” un "Baltezers 2”. Lai 

nodrošinātu ūdens resursu saglabāšanos un atjaunošanos, kā arī samazinātu 

piesārņojuma negatīvo ietekmi uz iegūstamā ūdens kvalitāti, ap pazemes ūdens 

ņemšanas vietām ir noteikta aizsargjosla, kas kopumā aptver 83 km2 lielu 

teritoriju Ādažu un Garkalnes novadu teritorijā. Pazemes ūdensgūtve 

"Baltezers–Zaķumuiža" spēj saražot līdz 85 tūkst. m3 dzeramā ūdens diennaktī. 

Iegūtā dzeramā ūdens kvalitāte atbilst saistošās ES direktīvas prasībām, izņemot 

daļu ūdensgūtvju, kurās ir palielināts dzelzs un mangāna saturs. Lai nodrošinātu 

arī šo rādītāju atbilstību ES direktīvas prasībām, plānots izbūvēt ūdens 

demanganizācijas un atdzelzošanas staciju ūdensgūtvē “Baltezers”. 

Par potenciāliem cilvēku masveida saslimšanas avotiem uzskatāmi 

pārtikas apritē (t.sk. dzeramā ūdens piegādē) un sadzīves pakalpojumu sniegšanā 



 

 

iesaistītie sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, pārtikas tirdzniecības ražošanas 

uzņēmumi, publiskās atpūtas vietas, t.sk. peldvietas. 

 Var prognozēt:  

a) 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;  

b) ar vides faktoriem saistītos infekcijas slimību (leģioneloze, grauzēju 

un posmkāju pārnēsātās infekcijas slimības, epidēmiskais utu izsitumu tīfs u.c.) 

uzliesmojumus;  

c) lielu gripas epidēmiju vai pandēmiju;  

d) vakcīnregulējamo infekcijas slimību uzliesmojumus (masalas, 

poliomielīts u.c.);  

e) bīstamo infekcijas slimību (mēris, holēra, tropu posmkāju pārnestie 

vīrusu hemorāģiskie drudži) ievešanu. 

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.   



 

 

 5. Civilas aizsardzības organizācija pašvaldībā. 

 5.1. Personas, kas pašvaldībā atbild par civilo aizsardzību, to 
pienākumi. 

 Ādažu novadā katastrofu vai lielu avāriju pārvaldīšanai nav izveidota 

speciāla organizatoriskā struktūra. Ja notiek kada liela avārija vai katastrofa, 

telpās vai ārpus telpām, par darbības apturēšanu vai tālāko rīcību bīstamu 

situāciju gadījumā lēmumu pieņem atbildīgā persona CA jomā pašvaldības 

līmenī – pašvaldības vadītājs. 

 Par CA sistēmas atbilstību normatīvajām prasībām novadā ir atbildīgi:  

 novadu domes priekšsēdētājs, kuru pienākumos atbilstoši 

norādītājam ietilpst:  

 izveidot un vadīt novadu Civilās aizsardzības komisiju, kas 

darbojas atbilstoši Nolikumam; 

 ņemot vērā iespējamo apdraudējumu, piedalīties preventīvajos 

pasākumos Novada teritorijā un sniegt atbalstu operatīvajiem un avārijas 

dienestiem reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu 

veikšanā; 

 ja nepieciešams – evakuēt iedzīvotājus no katastrofas 

apdraudētajām vai skartajām teritorijām, nodrošināt iedzīvotājus uzskaiti, 

pagaidu izmitināšanu, ēdināšanu, sociālo aprūpi un medicīniskās 

palīdzības sniegšanu; 

 nodrošināt darba un sadzīves apstākļus katastrofu novēršanā un to 

seku likvidēšanā pieaicinātajam citu administratīvo teritoriju, valsts un 

citu valstu glābšanas dienestu personālam ; 

 sniegt priekšlikumus par VMR veidošanu, uzturēšanu un 

uzglabāšanu, arī to izmantošanas kārtību ; 

 pēc VUGD pieprasījuma sniegt informāciju par  novada vietējo 

pašvaldību rīcībā esošajiem resursiem katastrofu pārvaldīšanai ; 

 organizēt novada Civilās aizsardzības komisijas mācības ; 

 piedalīties CA mācībās . 



 

 

  Novadu pašvaldības, ir tiesīgas pieprasīt un saņemt CA uzdevumu 

izpildei nepieciešamo informāciju no pašvaldības administratīvajā teritorijā 

izvietotajām iestādēm un komercsabiedrībām (to objektiem), kā arī – ņemot 

vērā teritoriālos attīstības plānus un apzinātos apdraudējumus, izstrādāt CA 

papilduzdevumus pašvaldības teritorijā esošajiem komersantiem. 

Novadu pašvaldību vadītāji CA jomā ir atbildīgi par attiecīgās pašvaldības, kā 

vadošās institūcijas, funkciju izpildi:  

 plūdu gadījumā; 

 dabas katastrofu gadījumos; 

 avāriju siltumtīklos, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 

gadījumos. 

 Citu apdraudējumu (ārkārtas situāciju) gadījumos pašvaldības pilda 

atbalsta funkcijas attiecīgajām ministrijām (to institūcijām, dienestiem) 

apdraudējumu prevencijā, to pārvarēšanā (pārvaldīšanā) un seku likvidēšanā . 

 Pašvaldības institūcijām, ir uzdots arī:  

 atbilstoši CA un mobilizācijas plāniem izveidot un uzturēt 

pašvaldības teritorijā dzīvojošo mobilizējamo personu, valsts 

institūciju un iedzīvotāju apziņošanas shēmas, nodrošināt 

apziņošanas pasākumos iesaistītā personāla apmācību valsts 

organizētajos kursos. Valsts apdraudējuma, ĀS, izņēmuma stāvokļa 

vai mobilizācijas izsludināšanas gadījumā apziņot noteiktās 

mobilizējamās personas, valsts institūciju darbiniekus un 

iedzīvotājus. 

 Līdz ar augstāk minēto Ādažu novada pašvaldības vadītāji nodrošina 

prasību izpildi, kas noteikti ar LR likumiem un attiecīgajiem MK 

noteikumiem (rīkojumiem). 

  

 5.2. Pašvaldības civilās komisijas sastāvs, komisijas locekļu 
pienākumi. 

 Pašvaldības Civilās aizsardzības komisija ir izveidota atbilstoši LR 

likumu "Par pašvaldībām" un "Civilās aizsardzības likums" prasībām un MK 



 

 

2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1072 ,,Noteikumi par pašvaldību 

civilās aizsardzības komisiju sarakstu, komisiju darbības teritoriju un to 

izveidošanas kārtību”  

 2013. gada 21.oktobrī par Ādažu novada Pašvaldības civilās aizsardzības 

komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēts Ādažu novada domes priekšsēdētājs 

Māris Sprindžuks, CAK priekšsēdētāja 1. vietnieku VUGD Pārstāvis Juris 

Šmits, CAK sekretārs Ādažu pašvaldības policijas priekšnieks Oskars 

Feldmanis, Ādažu  CAK locekļu, kopā – 14 cilvēku, sastāvā.  

 Komisijas Nolikums ir apstiprināts  ar 21.10.2013. rīkojumu Nr.ADM/1-

10-1/13/54 Par Civilās aizsardzības komisiju, komisijas sastāvu apstiprināja 

komisijas priekšsēdētājs un to izveidoja atbilstoši noteikumiem Nr.1078 

"Pašvaldības civilās aizsardzības komisijas paraugnolikums" 

(skat.3.pielikumu). 

 Pašvaldības CAK vadības un komisijas locekļu komplektēšanā ievēroti 

attiecīgo darbinieku ieņemamie amati un viņu profesionālā kompetence ar 

civilo aizsardzību saistīto jautājumu risināšanā:  

Ādažu novada pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas 

KONTAKTINFORMĀCIJA: 
 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība, amats Mob. tālrunis, e-pasta adrese 

Māris Sprindžuks 

 

Ādažu novada domes 

priekšsēdētājs 

29176671 

maris.sprindzuks@adazi.lv  

Juris Šmits 
VUGD 

Komisijas priekšsēdētāja vietn. 

27893472 

juris.smits@vugd.gov.lv  

Guntis Porietis Domes izpilddirektors 
26544977 

guntis.porietis@adazi.lv  

Dainis Popovs 
Nekustamā īpašuma un 

saimniecības daļas vadītājs 

26557232 

dainis.popovs@adazi.lv  

Oskars Feldmanis 
Ādažu pašvaldības policijas 

priekšnieks 

29107589 

oskars.feldmanis@adazi.lv  

Aivars Dundurs 
SIA „Ādažu Ūdens” valdes 

loceklis 

29121015 

udensadazi@inbox.lv  

Juris Krūze 
SIA ”Ādažu Namsaimnieks” 

valdes loceklis 

26687888 

juris.kruze@gmail.com  

mailto:maris.sprindzuks@adazi.lv
mailto:juris.smits@vugd.gov.lv
mailto:guntis.porietis@adazi.lv
mailto:dainis.popovs@adazi.lv
mailto:oskars.feldmanis@adazi.lv
mailto:udensadazi@inbox.lv
mailto:juris.kruze@gmail.com


 

 

Pēteris Pultraks 
PSIA „Ādažu slimnīca” valdes 

loceklis 

29147370 

ppultraks@tvnet.lv  

Jānis Ruks 
A/S „Latvijas Valsts meži” meža 

iecirkņa vadītājs 

29181675 

j.ruks@lvm.lv  

Antra Stradiņa 

VP RRP Saulkrastu iecirkņa 

Ādažu-Garkalnes iecirkņa 

priekšniece 

29164477 

antra.stradina@inbox.lv  

Artūrs Ancāns 
A/S”Sadales Tīkli” Centrālā 

reģiona Piejūras nodaļas vadītājs 

29272046 

arturs.ancans@latvenergo.lv  

Aivis Mirbahs NBS, KBDE štāba virsnieks 
29130250 

aivis.mirbahs@mil.lv 

Ilmārs Bode 

A/S „Latvijas Gāze” 

Ekspluatācijas un tehniskā 

departamenta vadītājs 

29284906 

ilmars.bode@lg.lv  

Dzintars Rozens VMD Rīgas reģionālā 

virsmežniecība, inženieris 
29358889 

dzintars.rozens@riga.vmd.gov.lv  

 

mailto:ppultraks@tvnet.lv
mailto:j.ruks@lvm.lv
mailto:antra.stradina@inbox.lv
mailto:arturs.ancans@latvenergo.lv
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  6. Katastrofu pārvadīšanā iesaistāmie resursi. 

 6.1. Iesaistāmas institūcijas, to pienākumi, atbildīgas 
amatpersonas, tālruņu numuri, resursi 

Katastrofu pārvadīšanā pašvaldības teritorijā tiek iesaistīti teritorija 

dislocētie operatīvie un speciālie dienesti. Ar vairākiem no tiem ir noslēgti 

līgumi par sadarbību ar sazināšanas līdzekļu un veidu uzskaiti. 

 

Novada pašvaldība: 

 ārkārtējas situācijas gadījumā iedzīvotāju evakuācijas nodrošināšana 

no apdraudētām zonām un viņu izvietošana; 

 materiālās un finansiālās palīdzības nodrošināšana cietušajiem 

ārkārtējās situācijās; 

 ikdienas operatīvās informācijas apkopošana, analīze un iedzīvotāju 

informācija par reālajiem apstākļiem un veicamajiem pasākumiem; 

 psihosociālā atbalsta organizēšana cietušajiem ārkārtējā situācijā un 

citiem cilvēkiem; 

 ārkārtējo situāciju vadības centra pastāvīgas gatavības nodrošināšana 

(darba plānošana, rīkojumu projektu izstrāde, sakaru un apziņošanas sistēmas un 

operatīvā transporta uzturēšana). 

 

VUGD: 

 avāriju, dabas vai tehnogēno katastrofu un ugunsgrēku izraisīto 

ārkārtējo situāciju operatīvā pārvaldīšana, seku likvidēšanas pasākumu 

organizēšana un vadīšana; 

 dienestu sadarbības organizēšana, komisijas sastāva treniņu  un 

taktisko mācību organizēšana, ikdienas operatīvās informācijas apkopošana un 

apstrāde; 

 piedalīšanās cilvēku glābšanā un ārkārtējās situācijas seku 

likvidēšanā; 



 

 

 paraugu ņemšana no piesārņotajām teritorijām un nodošana attiecīgām 

laboratorijām analīzes veikšanai kopā ar reģionālo vides pārvaldi. 

 

Valsts policija sadarbībā ar novadu pašvaldības policijām: 

 sabiedrisko nekārtību un terorisma izraisītās ārkārtējās situācijas 

operatīvā pārvaldīšana; 

 bojā gājušo cilvēku identifikācija; 

 ārkārtējās situācijas radīto seku  pirmstiesas izmeklēšana (izziņa); 

 sabiedriskās kārtības nodrošināšana un ārkārtējās situācijas zonā 

noteikto īpašo režīmu ievērošanas kontrole; 

 transporta kustības regulēšana; 

 ārkārtējās situācijas zonas norobežošana un apsardze; 

 ārkārtējās situācijas radīto seku likvidācija iesaistīto Nacionālo 

bruņoto spēku vienību un policijas darbības koordinācija, cilvēku meklēšanas 

pasākumi. 

 

Nacionālie bruņotie spēki (zemessardze): 

 piedalīšanās ārkārtējo situāciju seku likvidēšanā un glābšanas darbos; 

 cilvēku un materiālo vērtību evakuācija no apdraudētām zonām; 

 notikuma vietas ierobežošana un apsardze kopā ar policiju, cilvēku 

meklēšana un palīdzības sniegšana cietušajiem. 

 

Valsts meža dienests: 

 Valsts mežu un kūdras purvu platību ugunsgrēku dzēšana, dzēšanas 

koordinācija un vadība.  

 

AS” Latvenergo”: 

 ārkārtējo situāciju izraisīto energoapgādes traucējumu likvidācija un 

energoapgādes nodrošināšana iedzīvotājiem; 

 nepieciešamības gadījumā elektrotīklu atslēgšana ārkārtējās situācijās. 



 

 

Slimnīca: 

 medicīniskā riska analīze; 

 pirmās un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana; 

 teritoriālo medicīnisko rezervju izmantošanas koordinācija un 

operatīvo medicīnisko rezervju pieprasīšana; 

 sadarbība ar valsts  operatīvo medicīnisko komisiju; 

 psiholoģiskā atbalsta organizēšana. 

 

AS „Latvijas gāze”: 

 ārkārtējās situācijas gadījumā  gāzes un naftas produktu vados 

operatīvās pārvaldīšanas pasākumu un avārijas seku likvidēšanas nodrošināšana; 

 specializēto dienestu iekļaušana avāriju seku likvidēšanas pasākumu 

organizācijā. 

 

AS „Latvijas Valsts ceļi” 

 ceļu stāvokļa, operatīva nodrošināšana ārkārtējā situācijā radīto seku 

likvidēšanā. 

 

 6.2. mobilizējamie civilās aizsardzības formējumi attiecīgajā 
administratīvajā teritorijā un to materiāli tehniskais 

nodrošinājums. 

 

VUGD 

Nekustamā īpašuma un saimniecības daļa 

Ādažu pašvaldības policija 

SIA „Ādažu Ūdens” 

SIA ”Ādažu Namsaimnieks” 

PSIA „Ādažu slimnīca” 

A/S „Latvijas Valsts meži” 

VP RRP Saulkrastu iecirkņa Ādažu-Garkalnes iecirknis 

A/S”Sadales Tīkli” Centrālā reģiona Piejūras nodaļa 



 

 

NBS KBDE 

A/S „Latvijas Gāze” Ekspluatācijas un tehniskais departaments 

VMD Rīgas reģionālā virsmežniecība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 7. Katastrofu pārvaldīšanas organizācija. 

 7.1.Sakaru nodrošinājums, apziņošana sabiedrības 

informēšana 

 Teritorijā, lai sazinātos, izmanto trīs sakaru veidus. Izplatītākais no 

tiem ir analogais un ciparu tīkls. Kā otro var minēt mobilo sakaru tīklu, kurš 

darbojās, visā teritorijā. Trešie ir radio sakari, kurus pamatā izmanto operatīvie 

dienesti, zemessardze un Valsts meža dienests. Sazināšanas starp dienestiem ar 

radio sakaru palīdzību nav iespējama. 

 Papildus informācija tiek pieņemta arī Ādažu pašvaldības policijā pa 

diennakts tālruni. Ādažu pašvaldības policijai ir pieejami 2 specializētie 

transportlīdzekļi, kas aprīkoti ar speciāliem skaņas signāliem, ar kuru 

starpniecību mobili var informēt iedzīvotājus, kā arī 2 pārnēsājamiem rupori 

iedzīvotāju attālinātai apziņošanai. 

 Dzirdot trauksmes sirēnu skaņu, nekavējoties jāieslēdz radio vai 

televizors - Latvijas televīziju–LTV 1 un LTV 2, radio – SWH (105.4 Mhz), LR 

1 (99.2 Mhz), LR 2 (103 Mhz). Pa kuriem tiks pārraidīta informācija par 

notikušo un veicamā rīcība un drošības pasākumi. Iedzīvotāju informēšanai tiek 

izmantoti masu saziņas līdzekļi (radio, TV, prese) un operatīvie transporta 

līdzekļi, kuri aprīkoti ar sarunu iekārtām. Informācija televīzijā un radio tiek 

nodrošināta ar VUGD CSP starpniecību tālrunis 01 vai 112.  

 

 7.2.Iedzīvotāju evakuācija 

Iedzīvotāju evakuācija un izmitināšana tiek organizēta ar CAK sastāva 

palīdzību. Tiek noteiktas iedzīvotāju pulcēšanās vietas, nepieciešamais 

transports un evakuācijas maršruti, kā arī sadarbība ar blakus esošajiem 

novadiem lai varētu nodrošināt evakuējamo cilvēku uzņemšanu, izmitināšanu, 

nepieciešamību sadzīves apstākļu nodrošināšanu un veselības aprūpi. 

Nepieciešamības gadījumā tiek organizēta individuālo aizsardzības līdzekļu 

izsniegšana un aizsargbūvju izmantošana (patvertnes, pagrabi). 



 

 

Ir noteiktas konkrētas iedzīvotāju pulcēšanās vietas. Personas, kuras 

veiks iedzīvotāju uzskaiti evakuācijas gadījumā un apkopos šo informāciju 

nozīmē novadu domju priekšsēdētāji. Apkopotā informācija tiks nodota CA 

komisijai. 

Evakuācijas maršruti tiek noteikti izejot no situācijas, pa iespējami 

tuvākajiem ceļiem uz izmitināšanas vietām. Evakuācijas virzienu un maršrutu 

izvēle atkarīga no katastrofas apdraudējuma veida, izvietojuma pašvaldības 

teritorijā, apdraudētās teritorijas platuma, konfigurācijas un pārvietošanās. 

Lēmumu par evakuācijas maršrutu pieņem CA komisija sadarbībā ar vietējo 

pašvaldību un atbildīgiem dienestiem.  

Satiksmes drošību iedzīvotāju evakuācijas laikā nodrošinās valsts un 

pašvaldības policijas darbinieki.  

Evakuēto iedzīvotāju sociālo aprūpi, psiholoģisko un medicīnisko 

palīdzību paredzēts veikt ar Ādažu slimnīcas personālu un iespējams piesaistīt 

katastrofu medicīnas un ģimenes ārstus. Novadā ir pieejami Ādažu novada 

domes sociālie darbinieki, kas veic evakuēto iedzīvotāju sociālo aprūpi.  

Nepieciešamības gadījumā novada domei ir mutiska vienošanās ar 

Ādažu vidusskolu par evakuēto iedzīvotāju uzņemšanu. 

Pagaidu cilvēku izmitināšanas vietu apsardzi un evakuēto iedzīvotāju 

īpašuma apsardzi paredzēts nodrošināt ar valsts policijas darbinieku, pašvaldības 

policijas un nacionālo bruņoto spēku struktūrvienību atbalstu. 

 

 7.3. Nodrošinājums ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, 
to izsniegšana. 

Teritorijā nav paaugstinātas bīstamības objekti, kuros darbiniekiem būtu 

nepieciešams izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus (gāzmaskas un 

respiratori).  

 

 7.4. Joda profilakses nodrošinājums. 
  

Teritorijas iedzīvotāji nav nodrošināti ar joda preparātiem. 

 



 

 

 

 

 7.5. Kultūras vērtību aizsardzība vai evakuācija. 
  

Novadu teritorijās ir vairāki nelieli muzeji. Muzeja ekspozīcijas 

evakuācija un aizsardzība veicama muzeja darbinieku uzraudzībā piesaistot 

pašvaldības rīcībā esošo autotransportu.  

 

 7.6. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana, objektu apsardzība 
un aizsardzība. 

 

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, objektu apsardzību un aizsardzību 

pēc vajadzības nodrošinās Valsts policijas un Ādažu pašvaldības policijas 

darbinieki. Nepieciešamības gadījumā var tikt piesaistītas teritorijā esošās 

apsardzes firmas.  

 

 7.7. Iedzīvotāju izglītošana civilajā aizsardzībā. 

  

 Iedzīvotāju izglītošanu civilajā aizsardzībā organizē un nodrošina Ādažu 

novada pašvaldība regulāri publicējot informāciju Ādažu novada mājas lapā 

www.adazi.lv, kā arī Ādažu novada informatīvajā izdevumā "Ādažu Vēstis". 

 

 7.8. Mājdzīvnieku aizsardzība. 

  

Dzīvnieku infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, kuras nav valsts 

uzraudzībā, veic dzīvnieku īpašnieks kopā ar praktizējošu veterinārārstu. 

  

 7.9. Avārijas izraisītā vides piesārņojuma ierobežošana un 
sanācijas pasākumi. 

  

Teritorijas vides piesārņojuma ierobežošanu un sanācijas pasākumus 

organizē Valsts vides dienests sadarbībā ar objekta īpašnieku, nepieciešamības 

http://www.adazi.lv/


 

 

gadījumā piesaistot uzņēmumus, kas nodarbojas ar bīstamo atkritumu 

apsaimniekošanu (24.04.07. MK noteikumi Nr.281). 

 7.10. Pārtikas un dzeramā ūdens (tai skaitā no artēziskajiem 
dziļurbumiem) apgāde katastrofas gadījumā. 

 

Par dzeramā ūdens piegādi avārijas gadījumā Ādažu novada domei ir 

vienošanās ar SIA „Ādažu ūdens”. 

Teritorijā pašvaldību pārziņā ir vairākas rezerves artēzisko dziļurbumu 

akas, kuras avāriju gadījumā var tikt izmantotas.  

 

 7.11. Nodrošinājums ar energoresursiem (tai skaitā 
elektroģeneratoriem) energoapgādes traucējumu gadījumā. 

 

Energoapgādes traucējumu gadījumā ar energoresursiem Ādažu novadu 

nodrošina A/S”Sadales Tīkli” Centrālā reģiona Piejūras nodaļa. 

 

 7.12. Avāriju rezultātā radušos bīstamo atkritumu un 
bezsaimnieka bīstamo atkritumu savākšana, nodošana 

uzglabāšanai vai pārstrādei. 

  

Bīstamo atkritumu savākšanu organizē Valsts vides dienesta darbinieki, 

nepieciešamības gadījumā piesaistot uzņēmumus, kas nodarbojas ar bīstamo 

atkritumu apsaimniekošanu. 

 

Bīstamo atkritumu savākšana, uzglabāšana un pārstrādes uzņēmumi 
Nr.

p.k. 

Uzņēmuma 

nosaukums 

Adrese Tālrunis Apsaimniekoto 

atkritumu veids 

1. 1

. 

A/S „BAO” Jelgavas iela 36, 

Rīga 

67612259, 

67614945 

Pesticīdi, smago metālu 

saturoši atkritumi, 

šķīdinātāji, sārmi, skābes, 

sveķi, saistvielas, tintes, 

laboratoriju ķīmiskās 

vielas, medicīniskie 

atkritumi, naftas 

produkti, akumulatori, 

dzīvsudrabs 

2. 4

. 

SIA „Zaļā nafta V” Ūnijas iela 36 – 21, 

Rīga 

67382969 Amonjaks, naftas 

produkti 



 

 

3. 5

. 

SIA „Aktivia” Rostokas iela 38 – 9, 

Rīga 

67349734 Sērskābe 

4. 6

. 

SIA „Kamarde” Dobeles raj. 63956350, 

29430202 

Amonjaks 

5. 7

. 

A/S „Brocēnu metāla 

sistēmas” 

Liepnieku iela 10, 

Brocēni 

63865956 Azbesta saturoši 

atkritumi 

6. 1

1

. 

A/S „Hoetika ATU” Vietavas iela 5, Rīga 67274874 Medicīniskie atkritumi 

7. 1

2

. 

SIA „Lautus” Klijānu iela 7 – 505, 

Rīga 

67378717, 

7378717 

Medicīniskie atkritumi 

8. 1

3

. 

SIA „Artava” Cenu pag., Jelgavas 

raj. 

67381526, 

29220713 

Naftas produkti 

9. 1

4

. 

SIA „EkoOsta” Tvaika iela 39, Rīga 67393860 Naftas produkti 

10. 1

7

. 

SIA „Vides 

konsultāciju birojs” 

Ezermalu iela 24/26, 

Rīga 

67557668 Naftas produkti 

11. 1

9

. 

SIA „Flēra” Kr. Barona iela 83, 

Rīga 

67276050 Foto rūpniecības 

atkritumi 

 

 7.13. Pasākumi cilvēku, mājdzīvnieku un īpašuma attīrīšanai no 
piesārņojuma (dekontaminācija). 

 

Radioaktīvā, ķīmiskā un bioloģiskā piesārņojuma gadījumos 

dekontamināciju veiks VUGD  sadarbībā ar  radiācijas drošības centru. 

Piesārņotās teritorijas ierobežošanu un apsardzi organizēs Valsts policija. 

Cilvēku, mājdzīvnieku un īpašumu dekontaminācijas darbus organizēs VUGD 

un Pārtikas un veterinārais dienests.  



 

 

 8. Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku 
likvidēšanas neatliekamie pasākumi. 

 8.1. Preventīvie pasākumi  

Tabula Nr. 1. 

Nr.p

.k. 

Nosaukums Izpildes 

termiņš 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 

Izpildītāji 

1 2 3 4 5 

Vētra, lietus gāzes, apledojums, sniega sanesumi  

1. Operatīvās informācijas nodošana 

VUGD saskaņā ar noslēgto līgumu 

par meteoroloģiskajām parādībām 

Pastāvīgi Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un 

meteoroloģijas 

centrs 

Latvijas 

Hidrometeorolo- 

ģijas aģentūra 

2. Glābšanas dienesta vadības 

informēšana un lēmumu 

pieņemšana par veicamajiem 

pasākumiem 

Pastāvīgi Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un 

meteoroloģijas 

centrs 

VUGD Rīgas 

reģiona pārvalde   

3. Iedzīvotāju informēšana par 

iespējamiem katastrofas draudiem 

Pastāvīgi Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un 

meteoroloģijas 

centrs 

VUGD RRP  

4. Iesaistāmo institūciju brīdināšana 

par gatavību avārijas darbu 

veikšanai 

Pastāvīgi VUGD Rīgas 

reģiona pārvaldes   

VUGD RRP  

 

Tabula Nr. 2. 

Mežu ugunsgrēki   

1. Mežu ugunsnedrošā laika posma 

noteikšana 

Katru 

gadu no 

15.aprīļa 

Rīgas reģiona 

virsmežniecība 

Rīgas reģiona 

virsmežniecība 

2. Mežu novērošana no 

ugunsnovērošanas  torņiem 

 

Katru 

gadu no 

15. aprīļa 

Rīgas reģiona 

virsmežniecība 

Rīgas reģiona 

virsmežniecība 

3. Kontrole mežos ugunsnedrošajā 

laika posmā 

Katru 

gadu no 

15. aprīļa 

Rīgas reģiona 

virsmežniecība 

Rīgas reģiona 

virsmežniecība 

4. Sakaru uzturēšana ar Valsts meža 

dienesta atbildīgām personām  

Pastāvīgi VUGD RRP  VUGD RRP  

5. Civilās aizsardzības komisijas 

informēšana par gatavību mežu 

ugunsgrēku dzēšanai 

Pastāvīgi Rīgas reģiona 

virsmežniecība 

Rīgas reģiona 

virsmežniecība 

6. VUGD  struktūrvienību gatavības 

nodrošināšana iesaistīties mežu 

dzēšanas darbos pēc Valsts meža 

dienesta pieprasījuma saskaņā ar 

savstarpējiem līgumiem 

Pastāvīgi VUGD RRP VUGD RRP 

 



 

 

Tabula Nr. 3. 

Avārija enerģētikas, sakaru un komunālajos uzņēmumos 

1. Energoapgādes drošības 

palielināšana 

Pastāvīgi AS “Latvenergo” AS “Latvenergo” 

2. Siltumapgādes sistēmas regulāra 

rekonstruēšana un modernizācija 

Pastāvīgi PA „Mālkalne” PA „Mālkalne” 

3. Telekomunikāciju tīkla 

modernizācija 

Pastāvīgi SIA “Lattelekom” 

SIA “LMT“ 

SIA “Tele 2” 

SIA”Bite” 

SIA “Lattelekom” 

SIA “LMT ” 

SIA “Tele 2” 

SIA”Bite” 

 

Tabula Nr. 4. 

Bīstamo vielu noplūde 

1. Informācijas saņemšana par 

iespējamo bīstamo vielu noplūdi 

Pastāvīgi VUGD RRP   VUGD RRP  

2. Glābšanas darbos iesaistāmo 

institūciju informēšana par to 

iespējamo iesaistīšanu avārijas 

likvidēšanā 

Pastāvīgi VUGD RRP  VUGD RRP  

3. Iespējamās avārijas bīstamās 

zonas noteikšana 

Pastāvīgi Lielrīgas reģionāla 

vides pārvalde 

Lielrīgas reģionāla 

vides pārvalde 

4. Iespējamā bīstamajā zonā 

atrodošos iedzīvotāju informēšana 

par iespējamo apdraudējumu 

Pastāvīgi Lielrīgas reģionāla 

vides pārvalde 

Lielrīgas reģionāla 

vides pārvalde 

5. Preventīvo pasākumu noteikšana 

sadarbībā ar glābšanas darbos 

iesaistītām institūcijām, lai 

novērstu vai mazinātu avārijas 

sekas 

Pastāvīgi Lielrīgas reģionāla 

vides pārvalde 

Lielrīgas reģionāla 

vides pārvalde 

6. Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības organizēšana  

Pastāvīgi Neatliekamās 

medicīniskās 

palīdzības dienests  

Neatliekamās 

medicīniskās 

palīdzības dienests 

 

Tabula Nr.5. 

Transporta avārijas 

1.  Autoceļu tīkla saglabāšana un 

attīstība 

Pastāvīgi VAS “Latvijas 

autoceļu 

uzturētājs” 

VAS “Latvijas 

autoceļu uzturētājs” 

2. Dzelzceļa infrastruktūras 

rekonstrukcija un uzlabošana 

Pastāvīgi VAS “Latvijas 

Dzelzceļš” 

VAS “Latvijas 

Dzelzceļš” 

3. Dzelzceļa datu pārraides tīkla 

izveide un pilnveidošana 

Pastāvīgi VAS “Latvijas 

Dzelzceļš” 

VAS “Latvijas 

Dzelzceļš” 

4. Maršrutu tīkla izveidošana un 

attīstība 

Pastāvīgi VAS “Latvijas 

autoceļu 

uzturētājs” 

VAS “Latvijas 

autoceļu uzturētājs” 

 

 



 

 

Tabula Nr. 6. 

Radioaktīvais piesārņojums 

1. Saņemtās informācijas novērtēšana 

par radiācijas situāciju un tās 

iespējamo tālāko attīstību  

Pastāvīgi 
 Radiācij

as 

drošības 

centrs 

 Radiācijas 

drošības 

centrs 

2. Informācijas un rekomendāciju 

sniegšana VUGD par informācijas 

gatavības pakāpes izsludināšanu, 

civilās aizsardzības sistēmā 

iesaistīto institūciju, 

komercsabiedrību apziņošanu, 

nepieciešamības gadījumā 

rekomendāciju sniegšana  

Pastāvīgi Radiācijas 

drošības centrs 

VUGD RRP  

3. Civilās aizsardzības sistēmā 

iesaistīto institūciju apziņošana, 

civilās aizsardzības komisijas 

sastāva informēšana, informācijas 

nodošana plašsaziņas līdzekļiem 

saskaņā ar Radiācijas drošības 

centra rekomendācijām 

Pastāvīgi Radiācijas 

drošības centrs 

VUGD RRP  

4. Iedzīvotāju informēšana Pastāvīgi VUGD RRP  www.adazi.lv, 

laikraksts “Ādažu 

vēstis” 

 

Tabula Nr. 7. 

Cilvēku, mājlopu, augu masveida saslimšana un sevišķi bīstamas infekcijas 

1. Informācijas saņemšana par 

iespējamo infekcijas slimību 

masveida izplatīšanos vai masveida 

saindēšanos, kā arī par bīstamo 

infekcijas slimību ievešanas 

draudiem, tās precizēšana un 

apkopošana 

Pastāvīgi PVD pārvalde PVD pārvalde 

2. Apdraudējuma novērtēšana, 

potenciāli bīstamo objektu un 

iesaistāmo institūciju apzināšana 

Pastāvīgi PVD pārvalde PVD pārvalde 

3.  CA komisijas priekšsēdētāja 

informēšana 

Pastāvīgi PVD pārvalde PVD  pārvalde 

4. Darbības stratēģijas izstrādāšana un 

plānošana kopā ar citām 

institūcijām 

Pastāvīgi PVD pārvalde PVD pārvalde 

5. Iedzīvotāju informēšana Pastāvīgi PVD pārvalde PVD pārvalde 

6. Pašvaldību informēšana Pastāvīgi PVD pārvalde PVD pārvalde 

 

http://www.adazi.l/


 

 

Tabula Nr. 8. 

Plūdi 

1. Metroloģiskās, sinoptiskās 

hidroloģiskās informācijas 

saņemšana un analīze 

Pastāvīgi VHMP VHMP 

2. Novērošanas posteņu 

norīkošana un informācijas 

apkopošana par ledus 

apstākļiem un ūdens līmeņa 

svārstībām plūdu 

apdraudētajos rajonos 

6 stundas CA dienesta 

novērošanas 

posteņi, Ādažu 

pašvaldības 

policija 

CA dienesta 

novērošanas 

posteņi, Ādažu 

pašvaldības 

policija 

3. Operatīvo dienestu un 

attiecīgu struktūrvienību 

informēšana 

30 min. VUGD RRP  VUGD RRP  

4. Ūdenskrātuvju dambju 

apsekošana un bīstamo vietu 

noteikšana 

24 stundas VUGD RRP  VUGD RRP  

5. Ādažu novada civilās 

aizsardzības komisijas 

priekšsēdētāja informēšana 

1 reizi dienā VUGD RRP, 

Ādažu PP 

VUGD RRP, 

Ādažu PP 

6. Iedzīvotāju, kuri dzīvo 

iespējamā applūdes zonā, 

brīdināšana par plūdu 

draudiem un iespējamo 

evakuāciju 

12 stundas Novadu CA 

komisija, Ādažu 

PP 

VUGD RRP  

Ādažu 

pašvaldības 

policija 

7. Pasākumu precizēšana par 

iedzīvotāju un materiālo 

vērtību evakuācijas veikšanu, 

izvietošanu un īpašuma 

apsardzi 

12 stundas Novadu CA 

komisija 

Novadu CA 

komisija, valsts 

un pašvaldības 

policija 

8. Iedzīvotāju, mājlopu un 

materiālo vērtību evakuācija 

no iespējamās applūdes zones 

24 stundas Novadu CA 

komisija 

pašvaldība 

9. Ledus spridzināšanas darbu 

saskaņošana ar Nacionālajiem 

bruņotajiem spēkiem 

6 – 8 stundas Novadu CA 

komisija 

NBS, 

zemessardze  

10. Upes baseinu izlūkošana ar 

gaisa kuģa palīdzību 

6 stundas Novadu CA 

komisija 

NBS, 

zemessardze 

12. Krasta dambju nostiprināšana 3 – 4 dienas Novadu CA 

komisija 

pašvaldība 

 



 

 

 8.2. Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie 
pasākumi 

Tabula Nr. 9. 

Nr.

p.k 

Nosaukums Izpildes 

termiņš 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 

Izpildītāji 

1 2 3 4 5 

Vētra, lietus gāzes, apledojums, sniega sanesumi 

1 Operatīvās informācijas 

nodošana VUGD saskaņā ar 

noslēgto līgumu par 

meteoroloģiskajām parādībām 

Pastāvīgi 

 

Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un 

meteoroloģijas 

centrs 

Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs 

2 Civilās aizsardzības komisijas 

priekšsēdētāja informēšana un 

komisijas sasaukšana 

1 st. VUGD RRP, ĀPP VUGD RRP, ĀPP  

3 Seku likvidēšanas neatliekamo 

pasākumu veikšanai. 

Pastāvīgi 

 

 

 

VUGD RRP, 

pašvaldības, VAS 

“Latvijas autoceļu 

uzturētājs” 

VUGD RRP  

pašvaldības, VAS 

“Latvijas autoceļu 

uzturētājs” 

4 Pirmās, neatliekamās un 

specializētās neatliekamās 

medicīniskās palīdzības 

sniegšana cietušajiem 

Pastāvīgi Neatliekamās 

medicīniskās 

palīdzības dienesta 

reģionālais centrs 

Neatliekamās 

medicīniskās 

palīdzības dienesta 

reģionālais centrs 

5 Valsts materiālo rezervju 

resursu iesaistīšana 

4 st. V/A ”Materiālās 

rezerves” 

Atbildīgie glabātāji 

 

Tabula Nr. 10. 

Mežu ugunsgrēki 

1 Informācijas saņemšana 

par meža vai kūdras 

purva ugunsgrēku  

10 min. Rīgas reģiona 

virsmežniecība, VUGD 

RRP  

Rīgas reģiona 

virsmežniecība, VUGD 

RRP  

2 Attiecīgu Glābšanas 

dienesta struktūrvienību 

informēšana 

5 min. Rīgas reģiona 

virsmežniecība, 

Rīgas reģiona 

virsmežniecība, 

3 Iedzīvotāju brīdināšana 

par ugunsgrēku, tā 

attīstību  un iespējamo 

iedzīvotāju evakuāciju no 

bīstamās zonas 

2 st. Rīgas reģiona 

virsmežniecība, 

Rīgas reģiona 

virsmežniecība, 

4 Ugunsgrēku dzēšana un 

ierobežošanas darbu 

veikšana 

Pastāvīgi Rīgas reģiona 

virsmežniecība, VUGD 

RRP  

Rīgas reģiona 

virsmežniecība, VUGD 

RRP  

5 Neatliekamās un 

specializētās 

neatliekamās 

medicīniskās palīdzības 

sniegšana  

Pastāvīgi Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības 

dienesta reģionālais 

centrs 

Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības 

dienesta reģionālais 

centrs 

6 Civilās aizsardzības 

komisijas 

priekšsēdētāja 

informēšana par situāciju  

2 st. Rīgas reģiona 

virsmežniecība 

Rīgas reģiona 

virsmežniecība 

7 VAS “Latvijas dzelzceļš” 20 min. Rīgas reģiona Rīgas reģiona 



 

 

informēšana par mežu un 

purvu ugunsgrēka 

iespējamo izplatīšanos 

dzelzceļa zonā 

virsmežniecība virsmežniecība, VUGD 

RRP  

 

 

Tabula Nr.11 

Avārija enerģētikas, sakaru un komunālajos uzņēmumos 

1 Informācijas saņemšana par 

notikušo avāriju 

5 min. VUGD RRP  VUGD RRP  

2 Pašvaldību informēšana par 

notikušo avāriju  

10 min. VUGD RRP, 

A.S.”Sadales tīkli”  

VUGD RRP, 

A.S.”Sadales tīkli”  

3 Civilās aizsardzības komisijas 

priekšsēdētāja informēšana 

1 st. VUGD RRP, ĀPP VUGD RRP, ĀPP 

4 Iedzīvotāju informēšana par 

katastrofu un rīcību avārijas 

apstākļos 

1 st.  Civilās 

aizsardzības 

komisija  

Pašvaldības 

5 Seku likvidēšanas neatliekamo 

pasākumu organizēšana 

2 st. Pašvaldības Pašvaldības 

 

 

Tabula Nr. 12. 

Bīstamo vielu noplūde 

1 Informācijas apstrādāšana par 

bīstamo vielu noplūdi. VUGD 

vadības informēšana. 

10 min. VUGD RRP  VUGD RRP, Lielrīgas 

reģionāla vides pārvalde 

2 Iesaistāmo institūciju informēšana 

par bīstamo vielu noplūdi 

15 min. VUGD RRP  VUGD RRP  

3 Situācijas novērtēšana, izlūkošana, 

bīstamās zonas noteikšana 

1 st. VUGD RRP  Lielrīgas reģionāla 

vides pārvalde 

4 Bīstamajā zonā atrodošos 

iedzīvotāju brīdināšana par 

apdraudējumu un rīcību avārijas 

zonā 

1 st. VUGD RRP  VUGD RRP, Ādažu 

pašvaldības policija, 

Valsts policijas Rīgas 

reģiona pārvaldes 

Saulkrastu policijas 

iecirknis 

5 Civilās aizsardzības komisijas 

darba organizēšana 

1 st. Civilās 

aizsardzības 

komisija   

Lielrīgas reģionāla 

vides pārvalde 

6  Civilās aizsardzības komisijas 

informēšana par situāciju notikuma 

vietā un veiktajiem pasākumiem 

 Ik pēc 

katrām 2 

st. 

VUGD RRP  Lielrīgas reģionāla 

vides pārvalde 

7 Valsts materiālo rezervju 

iesaistīšana 

2 st. Civilās 

aizsardzības 

komisija 

VUGD RRP  

8 Noplūdušās bīstamās vielas 

identificēšana ar ekspresanalīzes 

metodēm vai vielas paraugu 

ņemšana laboratorijas analīzei  

6 st.  Lielrīgas 

reģionāla 

vides 

pārvalde 

Lielrīgas reģionāla 

vides pārvalde 

9 Iedzīvotāju evakuācija, 

izmitināšana, aprūpe, īpašuma 

apsardze 

4 st. 

 

Civilās 

aizsardzības 

komisija   

Pašvaldības policija, 

Valsts policijas RRP 

Saulkrastu iecirknis 

10 Seku likvidēšanas neatliekamo  VUGD RRP  VUGD RRP  



 

 

pasākumu veikšana sadarbībā ar 

avārijas brigādēm un iesaistītām 

institūcijām 

Pastāvīgi 

11 Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības sniegšana un 

koordinācija   

Pastāvīgi Neatliekamās 

medicīniskās 

palīdzības 

dienests 

Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības 

dienests 

 

 
Tabula Nr. 13. 

Transporta avārijas 

1 Informācijas saņemšana 5 min. VUGD RRP VUGD RRP  

2 VUGD struktūrvienību un VAS 

“Latvijas dzelzceļš” informēšana 

10 min. VUGD RRP  VUGD RRP, VAS 

“Latvijas dzelzceļš”   

3 Situācijas novērtēšana, 

izlūkošana un nepieciešamo 

spēku un līdzekļu noteikšana 

30 min. VUGD RRP  VUGD RRP  

4 Valsts policijas, Nacionālo 

bruņoto spēku iesaistīšana 

kārtības uzturēšanā un bīstamās 

zonas norobežošanā 

 

1 st. 

Valsts policijas RRP 

Saulkrastu iecirknis, 

pašvaldības policija, 

zemessardze 

Valsts policijas RRP 

Saulkrastu iecirknis, 

pašvaldības policija, 

zemessardze 

5 Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības sniegšana, 

organizēšana 

1 st. Neatliekamās 

medicīniskās 

palīdzības dienesta 

reģionālais centrs 

Neatliekamās 

medicīniskās 

palīdzības dienesta 

reģionālais centrs 

 

 

Tabula Nr. 14. 

Radioaktīvais piesārņojums  

1 Informācijas, par kodolavāriju, kas 

var ietekmēt radiācijas drošību 

Latvijā, saņemšana un novērtēšana 

10 

min. 

Radiācijas drošības 

centrs 

Radiācijas drošības 

centrs 

 

2 Informācijas un rekomendāciju 

sniegšana VUGD par nepieciešamību 

izsludināt sistēmas pilnās gatavības 

pakāpi un civilās aizsardzības 

sistēmā iesaistīto institūciju, 

komercsabiedrību un pašvaldību 

apziņošanai 

20 

min. 

Radiācijas drošības 

centrs 

VUGD  

 

3 Iedzīvotāju informēšana 30 

min. 

VUGD  

 

Masu saziņas 

līdzekļi  

4 Civilās aizsardzības komisijas 

sasaukšana 

1st. VUGD RRP  CA komisijas 

sekretāre 

5 Iedzīvotāju brīdināšana un 

informācijas sniegšana par avārijas 

attīstību un aizsardzības pasākumiem  

 2 st. VUGD RRP,  CA 

komisija 

VUGD RRP, CA 

komisija 

6 Radiācijas situācijas izlūkošana  3 st.  Radiācijas drošības 

centrs  

 

Radiācijas drošības 

centrs  

 

7 Pārtikas produktu, dzeramā ūdens, 

virszemes ūdeņu, veselībai nozīmīgu 

vielu un materiālu, dzīvojamo telpu 

4 st. Radiācijas drošības 

centrs  

 

Radiācijas drošības 

centrs  

 



 

 

radioaktīvā piesārņojuma kontroles 

veikšana 

8 Situācijas novērtēšana, attīstības 

prognozēšana un rekomendāciju 

izstrādāšana 

 5

 

s

t

. 

Radiācijas drošības 

centrs 

 

Radiācijas drošības 

centrs 

 

9 Iedzīvotāju neatliekamo aizsardzības 

pasākumu organizēšana t.s. 

evakuācijas un piesardzības 

pasākumu noteikšana. 

5 st. CA komisija, 

pašvaldības 

Pašvaldības 

policija, Valsts 

policijas RRP 

Saulkrastu iecirknis  

10 Transporta līdzekļu nodrošinājuma 

organizēšana evakuācijas pasākumu 

veikšanai 

6 st. CA komisija, 

pašvaldības 

CA komisija, 

pašvaldības 

11 Dzeramā ūdens ņemšanas vietu 

nosegšana, mājlopu novietošana 

slēgtās telpās 

7 st. Pašvaldības, 

iedzīvotāji 

Pašvaldības, 

iedzīvotāji 

12 Sabiedriskās kārtības nodrošināšana, 

patrulēšana, nepieciešamās 

informācijas sniegšana, radioaktīvā 

piesārņojuma zonas apsardze, 

evakuācijas maršrutu norādīšana, 

transporta kustības regulēšana. 

7 st. Valsts policijas 

RRP , pašvaldības 

policija 

Valsts policijas 

RRP, pašvaldības 

policija, 

zemessardze 

13 Medicīniskā un psiholoģiskā 

palīdzība 

 Neatliekamās 

medicīniskās 

palīdzības dienesta 

reģionālais centrs, 

pašvaldības 

Neatliekamās 

medicīniskās 

palīdzības dienesta 

reģionālais centrs, 

pašvaldību 

piesaistītie psihologi 

14 Cilvēku un transporta līdzekļu 

radioaktīvā piesārņojuma kontroles  

un dekontaminācijas organizēšana un 

veikšana 

 VUGD RRP  VUGD RRP  

 

 

Tabula Nr. 15. 

Terorisms  

1 Informācijas saņemšana, 

apstrāde un Valsts drošības 

policijas informēšana 

5 min. Valsts policijas RRP 

Saulkrastu iecirknis, 

VUGD RRP  

Valsts policijas RRP 

Saulkrastu iecirknis, 

pašvaldības policija 

 

2 Iesaistāmo dienestu 

informēšana 

5 min. Pašvaldības policija, 

Valsts policijas RRP 

Saulkrastu iecirknis  

Pašvaldības policija, 

Valsts policijas RRP  

3 Speciālo dienestu iesaistīšana 

pretterorisma pasākumu 

veikšanai 

20 min. ĀPP, Valsts policijas 

RRP 

ĀPP, Valsts policijas 

RRP  

4 Notikuma vietas ierobežošana  ĀPP, Valsts policijas 

RRP  

ĀPP, Valsts policijas 

RRP  

5 Evakuācijas pasākumu 

veikšana no apdraudētās zonas 

30.min Pašvaldības policija, 

Valsts policijas RRP 

Saulkrastu iecirknis 

Pašvaldības policija, 

Valsts policijas RRP 

Saulkrastu iecirknis 

6 Civilās aizsardzības komisijas 1 stunda Pašvaldības policija, Pašvaldības policija, 



 

 

priekšsēdētāja informēšana Valsts policijas RRP 

Saulkrastu iecirknis  

Valsts policijas RRP 

Saulkrastu iecirknis  

7 Iedzīvotāju informēšana par 

radušos situāciju 

2 stundas Pašvaldības policija, 

Valsts policijas RRP 

Saulkrastu iecirknis 

Pašvaldības policija, 

Valsts policijas RRP 

Saulkrastu iecirknis 

8 Psiholoģiska atbalsta sniegšana 

iedzīvotājiem 

4 stundas Pašvaldības Pašvaldības 

 

 

Tabula Nr.16. 

Cilvēku, mājlopu, augu masveida saslimšana un sevišķi bīstamas infekcijas 

1 Informācijas saņemšana par 

cilvēku, mājlopu, augu masveida 

saslimšanu un sevišķi bīstamu 

infekciju parādīšanos 

10  min. PVD pārvalde PVD pārvalde 

2 Civilās aizsardzības komisijas 

priekšsēdētāja informēšana 

30 min.  PVD pārvalde PVD pārvalde 

3 Iedzīvotāju informēšana 1 stunda PVD  pārvalde PVD pārvalde 

4 Nepieciešamo resursu 

noteikšana infekcijas slimības 

apkarošanai 

2 stundas PVD pārvalde PVD pārvalde 

5 Karantīnas režīma noteikšana, 

lai ierobežotu slimības 

izplatīšanos 

3 stunda PVD pārvalde PVD pārvalde 

6 Normatīvajos tiesību aktos 

paredzēto pretepidēmijas 

pasākumu organizēšana un 

veikšana 

4 stunda PVD pārvalde PVD pārvalde 

 

 

Tabula Nr. 17 

Plūdi 

1. Informācijas nodošana 

operatīvajiem dienestam par 

ūdens līmeņiem un ledus kustību 

upēs  

Pastāvīgi VUGD RRP  VUGD RRP  

2. Civilās aizsardzības komisijas 

priekšsēdētāja informēšana 

1 stunda VUGD RRP  VUGD RRP  

3. Nacionālo bruņoto spēku resursu 

iesaistīšana ledus uzlaušanā  

6 – 8 stundas Novadu CA 

komisija 

 

7. Darbības atjaunošana 

enerģētikas un komunālajos 

uzņēmumos 

2 – 4 dienas Latvenergo Latvenergo 

8. Sociālās palīdzības sniegšana 

cietušajiem 

1 nedēļa Novadu CA 

komisija 

Novadu CA 

komisija 

9. Seku likvidēšanas neatliekamo 

pasākumu organizēšana un 

veikšana 

Pastāvīgi Novadu CA 

komisija 

Novadu CA 

komisija 

10. Neatliekamās un specializētās 

neatliekamās medicīniskās 

palīdzības sniegšana. 

Pretepidemioloģiskie pasākumi 

Pastāvīgi Novadu CA 

komisija 

Novadu CA 

komisija, 

PVD 

pārvalde 

11. Informācijas apkopošana par 1 mēnesis Novadu CA Novadu CA 



 

 

plūdu rezultātā radītajiem 

zaudējumiem  

komisija komisija 

 

  
 

 

 

  

  

 PIELIKUMI 



 

 

 1.pielikums 

2013.gada Ādažu novada 

Civilās aizsardzības plānam 

 

 PASĀKUMU PLĀNS PLŪDU PERIODAM 

1. Veicamie pasākumi. 

Plūdu   riska   samazināšanai   tiek   plānoti   un   veikti   gatavības, 

reaģēšanas un atgūšanās pasākumi: 

1.1 Gatavības, reaģēšanas un atgūšanas pasākumus plūdu apdraudētajās 

pilsētās un pagastos plāno un veic pašvaldības, kopā ar novadu apvienoto 

civilās aizsardzības komisiju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu 

Rīgas reģiona pārvaldi, iesaistot savas teritorijas esošos spēkus un līdzekļus. 

1.2. Pasākumu organizēšanai un koordinēšanai CA komisijas 

priekšsēdētājs var sasaukt ārkārtējās situācijas operatīvo komisiju. 

1.3. Uz savstarpējās vienošanās vai līguma pamata, pašvaldība var 

iesaistīt darbā citu pašvaldību spēkus un līdzekļus. 

1.4. Ja pašvaldības rīcībā nav vajadzīgo spēku un līdzekļu, vai ja tie ir 

nepietiekami pasākumu veikšanai, pašvaldība var saņemt Valsts operatīvo 

palīdzību un atbalstu. 

1.5. Valsts operatīvo palīdzību plāno un sniedz attiecīgās Valsts 

institūcijas un VAS Latvenergo, pamatojoties uz pašvaldību plāniem un 

pieprasījumiem.   

 1.6. Pasākumu veikšanai nepieciešamo papildu finansu līdzekļu 

saņemšanai no Valsts budžeta pašvaldības un Valsts dienesti sastāda 

izdevumu tāmes, kas tiek iesniegtas ārkārtējo situāciju Valsts operatīvajai 

komisijai apstiprināšanai. Beidzoties plūdu periodam, pašvaldību un Valsts 

dienesti sastāda atskaites par izlietotajiem finansu līdzekļiem un neizlietotos 

līdzekļus atgriež Valsts budžetā. 

 

 

 

2.pielikums 



 

 

2013.gada Ādažu novada 

Civilās aizsardzības plānam 

 

Rekomendācijas rīcībai plūdu draudu un plūdu gadījumā 

     Ieteikumi rīcībai plūdu draudu periodā: 

1. noskaidrojiet vietējā pašvaldībā, vai jūsu mājvieta atrodas plūdu apdraudētajā 

teritorijā (informācija par plūdu riskam pakļautajām teritorijām ir atrodama arī 

Ādažu novada domes mājas lapā, skatīt ); 

2. noskaidrojiet tālruņa numuru (un saglabājiet to), kur jāzvana, lai saņemtu 

palīdzību (Ādažu pašvaldības policijas tālrunis: 67997005; 27762020, Valsts 

avārijas dienesta tālrunis: 112); 

3. sekojiet līdzi meteoroloģiskiem apstākļiem un prognozēm; 

4. sekojiet informācijai par ūdens līmeni ūdenskrātuvēs (upes, ezeri) savā 

apdzīvotajā vietā; 

5. pārvietojiet mantas no pagrabtelpām un pirmajiem stāviem uz augšējiem 

stāviem vai bēniņiem; 

6. savlaicīgi parūpējieties par vecāka gadagājuma cilvēkiem, bērniem un 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un slimniekiem, atrodot viņiem plūdu laikā 

drošāku mājvietu pie radiem, draugiem, kaimiņiem (nepieciešamības gadījumā 

lūgt palīdzību pašvaldībai); 

7. apziniet vietu, kur nepieciešamības gadījumā evakuēt mājdzīvniekus un kā tos 

nodrošināt ar barību; 

8. sagatavot evakuācijai izmantojamos transporta līdzekļus (automašīnas, 

traktorus u.c.) un peldošos līdzekļus (laivas u.c.); 

9. sagatavojiet līdzi ņemšanai evakuācijas gadījumā personiskos dokumentus 

(pases u.c.), naudu, vērtslietas, pārtiku, medikamentus, apģērbu un apavus, kā 

arī citas pirmās nepieciešamības lietas; 

10. nostiprināt pagalmā un mājas tuvumā esošos priekšmetus. 

 Ieteikumi rīcībai plūdu gadījumā: 



 

 

1. par tiešu apdraudējumu informējiet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienestu pa tālruņiem 112 vai 01, kā arī vietējo pašvaldības policiju pa tālruņiem 

67997005; 27762020, lai saņemtu savlaicīgu palīdzību; 

2. evakuējoties ņemiet līdzi personiskos dokumentus (pases u.c.), naudu, 

vērtslietas, pārtiku, medikamentus, nepieciešamo apģērbu un apavus, kā arī citas 

pirmās nepieciešamības lietas; 

3. atstājot māju un saimniecības ēkas, atslēdziet elektroenerģijas un gāzes 

padevi, apkures ierīces un iekārtas; 

4. aizvērt ēku un būvju durvis, logus, lūkas, slēģus un, ja iespējams, aizsist ar 

dēļiem logus un durvis; 

5. plūdu gadījumā nakts laikā izmantot kabatas lukturīšus vai sveces, lai 

signalizētu par savas atrašanās vietu; 

6. padomājiet arī par mājdzīvniekiem, piemēram, suņus plūdu laikā nedrīkst 

pieķēdēt; 

7. evakuācijai izmantojot peldošos līdzekļus, ievērot drošības noteikumus: 

- pirms iekāpšanas peldošajā līdzeklī pārliecinieties vai tas ir pietiekami labi 

nostiprināts; 

- iekāpšanu un izkāpšanu veiciet bez drūzmēšanās; 

- braukšanas laikā nepārvietojaties pa peldošo līdzekli, lai neizraisītu tā 

apgāšanos; 

- evakuējoties ar laivu, ievērojiet, lai laivas bortu augstums virs ūdens līmeņa 

būtu ne mazāks kā 20cm un viļņu laikā laiva pārvietotos perpendikulāri viļņiem; 

- uzmanieties, lai laiva, neuzbrauktu zemūdens priekšmetiem; 

- neizmantojiet evakuācijai laivu stipra vēja un aktīvas ledus iešanas laikā. 

 

  

Gadījumā, ja ūdens līmenis ir strauji cēlies un evakuācija pašu spēkiem ir 

neiespējama: 



 

 

1. par apdraudējumu informējiet Ādažu pašvaldības policiju pa tālruņiem 

67997005; 27762020 vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pa 

tālruņiem 112 vai 01, uzkāpiet mājas augšējā stāvā, uz bēniņiem, jumta, ņemiet 

līdzi lietas (kabatas lukturītis u.c.), lai signalizētu par savu atrašanās vietu; 

2. palieciet uz vietas un signalizējiet par savu atrašanās vietu, līdz ierodas 

palīdzība. 

 Atsakoties evakuēties, nodrošiniet sevi ar pārtiku, dzeramo ūdeni, 

medikamentiem, citām visnepieciešamākajām lietām. Atteikums evakuēties 

personai jāapstiprina rakstiski, uzņemoties atbildību par iespējamajām sekām. 

 Nepieciešamības gadījumā par plūdu briesmām (strauju ūdens līmeņa 

celšanos) vietās, kur uzstādītas trauksmes sirēnas (pilsētās), Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienests iedzīvotājus brīdinās, ieslēdzot trauksmes 

sirēnas - iedzīvotājiem pēc tam jāklausās informācija, kas tiks pārraidīta radio un 

televīzijā. 

 Jūsu veselība un dzīvība lielā mērā ir atkarīga no Jūsu pašu pareizas 

rīcības! 

 Neaizmirstiet uzlādēt mobilos tālruņus!!! 

 Neļaujieties panikai! 



 

 

3.pielikums 

2013.gada Ādažu novada 

Civilās aizsardzības plānam 

 

 

Ādažu novada pašvaldības civilās aizsardzības komisijas nolikums 
 

 

Pamatojoties uz Ādažu novada domes 

21.10.2013. rīkojumu Nr. ADM/1-10-1/13/54 

 

Ādažu novada pašvaldības  

CIVILĀS AIZSARDZĪBAS KOMISIJAS NOLIKUMS 
 

Izdots saskaņā ar Civilās 

aizsardzības likuma 9.panta 

ceturto daļu. 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Ādažu novada pašvaldības civilās aizsardzības komisija (turpmāk – komisija) ir 

koordinējoša un konsultatīva institūcija. 

2. Komisijas darbības mērķis ir koordinēt civilās aizsardzības pasākumus katastrofu un to 

draudu gadījumā, kā arī veicināt civilās aizsardzības jautājumu risināšanu. 

 

II. Komisijas uzdevumi un tiesības 

3. Komisijai ir šādi uzdevumi:  

3.1. analizēt informāciju par situāciju katastrofas apdraudētajā teritorijā, par cilvēkiem, 

īpašumam un videi nodarīto kaitējumu, reaģēšanas un seku likvidēšanas 

neatliekamo pasākumu veikšanu, kā arī izvērtēt apdraudējuma iespējamo attīstību;  

3.2. koordinēt papildu resursu piesaisti katastrofu pārvaldīšanā, kā arī ārvalstu un 

starptautisko organizāciju palīdzības saņemšanu;  

3.3. koordinēt evakuācijas pasākumus, iedzīvotāju izvietošanu, ēdināšanu, 

medicīniskās palīdzības sniegšanu, apgādi pagaidu dzīvesvietās, kā arī cita veida 

palīdzības sniegšanu katastrofās cietušajiem;  

3.4. informēt sabiedrību par katastrofu draudiem, notikušām katastrofām un veiktajiem 

pasākumiem to seku likvidēšanā;  

3.5. pēc apdraudējuma pārvarēšanas novērtēt veiktos pasākumus un, ja nepieciešams, 

sniegt attiecīgajām institūcijām ieteikumus par materiāli tehniskās bāzes 

atjaunošanu;  

3.6. izskatīt pašvaldības civilās aizsardzības plānu un sniegt Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta attiecīgajai struktūrvienībai priekšlikumus tā precizēšanai;  

3.7. piedalīties vietēja, reģionāla un valsts mēroga civilās aizsardzības mācībās;  

3.8. izskatīt citus ar attiecīgās pašvaldības drošību saistītos civilās aizsardzības 

jautājumus. 

4. Komisijai ir šādas tiesības:  



 

 

4.1. uzaicināt uz komisijas sēdēm valsts, pašvaldību un citu institūciju amatpersonas 

un speciālistus;  

4.2. izveidot ekspertu grupas darbam katastrofas vietā;  

4.3. vērsties Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ar ierosinājumu iesaistīt 

valsts materiālo rezervju resursus;  

4.4. ierosināt komisijas priekšsēdētājam vērsties Krīzes vadības padomē, ja 

pašvaldības rīcībā esošie resursi ir nepietiekami reaģēšanas un seku likvidēšanas 

neatliekamo pasākumu veikšanai;  

4.5. ierosināt ārkārtējas situācijas izsludināšanu, kā arī ar to saistītu ierobežojumu 

ieviešanu pašvaldības teritorijā;  

4.6. pieprasīt un bez maksas saņemt no iestādēm un komersantiem uzdevumu izpildei 

nepieciešamo informāciju;  

4.7. pieprasīt Nacionālo bruņoto spēku vienību iesaistīšanu normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

 

III. Komisijas struktūra 

5. Komisija ar lēmumu nosaka komisijas locekļu uzdevumus un komisijas locekļu 

apziņošanas kārtību. 

6. Komisijas sekretāru ieceļ komisijas priekšsēdētājs no pašvaldības darbinieku vidus. 

Komisijas sekretārs nav komisijas loceklis. 

7. Ņemot vērā iespējamos apdraudējumus pašvaldības teritorijā, komisijas sastāvā var 

iekļaut pārstāvjus no:  

7.1. novada pašvaldības;  

7.2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta;  

7.3. Valsts policijas;  

7.4. Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem;  

7.5. Valsts meža dienesta;  

7.6. akciju sabiedrības “Latvenergo“;  

7.7. ārstniecības iestādes un pašvaldības sociālās aprūpes struktūrvienības;  

7.8. citām institūcijām, ja tas veicina komisijas darbības efektivitāti. 

 

IV. Komisijas darba organizācija 

8. Komisijas sēdes rīko, ja notikusi katastrofa vai pastāv tās draudi, kā arī citu jautājumu 

risināšanai civilās aizsardzības jomā. 

9. 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. 

10. Komisijas priekšsēdētājs nosaka sēdes darba kārtību un iesaista komisijas darbā 

komisijas locekļus. Komisijā izskatāmos jautājumus komisijas priekšsēdētājam (viņa 

prombūtnes laikā – komisijas priekšsēdētāja vietniekam) var rakstiski iesniegt jebkurš 

komisijas loceklis. 



 

 

11. Komisijas sēdes vada un komisijas sēdes protokolus paraksta komisijas priekšsēdētājs. 

Komisijas sēde var notikt, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse komisijas locekļu. 

12. 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 (viņa prombūtnes laikā – komisijas priekšsēdētāja vietnieka) 

balss. Pieaicinātajām amatpersonām un speciālistiem ir padomdevēja tiesības. 

13. 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. 

14. Komisijas priekšsēdētājs informē komisiju par pieņemto lēmumu izpildi. 

15. Komisijas sēdes protokolē komisijas sekretārs. Komisijas sekretārs piecu darbdienu 

laikā nosūta komisijas locekļiem sēdes vadītāja parakstītā protokola kopiju. 

16. Komisijas priekšsēdētājs nosaka komisijas sēžu norises vietu un komisijas uzdevumu 

izpildei katastrofu pārvaldīšanā izmantojamās telpas. 

 
Civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs (paraksts)  M.Sprindžuks 



 

 

4.pielikums 

2013.gada Ādažu novada 

Civilās aizsardzības plānam 

 

Ādažu novada paaugstinātas bīstamības objektu saraksts 

Nr. p.k 
Objekta 

nosaukums 

Objekta adrese, 

tālrunis 

Objekta 

juridiskā 

adrese, 

tālrunis 

Darbības 

raksturojums 

1 2 3 4 5 
1.  Ādažu poligons  

 

Kadaga, Ādažu novads, 

LV-2103  

 

Operatīvais dežurants 

tālrunis: 67335615 

fakss: 67335616 

e-pasts: 

od@campadazi.mil.lv 

 

Poligona vadības 

personāls 

tālrunis: 67335717 

fakss: 67335623 

e-pasts: 

poligons@campadazi.mi

l.lv  

mājas lapa: www.mil.lv 

Kadaga, 

Ādažu novads, 

LV-2103  

 

1.štābs 

Centra 

komandieris-

67335621  

Centra 

virsseržants-

67335631 

Štāba 

priekšnieks

 -

67335627 

NBS Mācību 

bāze 

2.  SIA „Latvija 

Statoil" 

Ādaži, Vidlauku iela 1, 

Stapriņi, Ādažu novads 

LV-2164, tel. 

+37167996655 

Duntes iela 6, 

Rīga, LV-

1013, Tālr. 

+371 

67088100,  

latvija@statoil.

com 

 

DUS 

3.  SIA „Neste 

Latvija" 

Neste Oil Ādaži 

Rīgas gatve 5a, Ādaži, 

tālr.80009006 

Rīgā, Bauskas 

ielā 58a 

(Valdo biroju 

centrs), 2.stāvs 

tālr. 66013355 

DUS 

4.  SIA "Aparts" Rīgas gatve 45, Ādaži, 

Ādažu nov., LV-2164, 

tālr.67996353 

Rīga, Katrīnas 

dambis 14-

203, LV-1045, 

tālr.67508427 

DUS 

5.  SIA "Viada 

Jūrmala" 

Rīgas gatve 65, Ādaži, 

Ādažu novads, LV-

2164, tālr.67 904010 

Raunas iela 

54/56 

 Rīga, LV-

1039, 

tālr.67 515859 

 

DUS 



 

 

6.  AS „Latfood” Jaunkūlas-2, Ādažu 

novads, LV-2164 

Jaunkūlas-2, 

Ādažu novads, 

LV-2164 

Kartupeļu 

pārstrāde 

7.  SIA „BERLAT 

GRUPA” 

Jaunkūlas, Ādažu 

novads, LV-2164 

Jaunkūlas, 

Ādažu novads, 

LV-2164 

Spirtu 

destilēšana, 

rektificēšana un 

maisīšana 

8.  SIA „Rīgas 

ūdens” 

Sūkņu stacija 

‘'Baltezers", Ādažu 

novads, LV 2164 

Zigfrīda Annas 

Meierovica 

bulvāris 1, 

Rīga, LV-1050 

Ūdens ieguve un 

apgāde 


