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Civilās aizsardzības plāna tekstā lietotie termini, saīsinājumi un skaidrojumi: 

Bīstama viela ķīmiska viela vai produkts, kas tai piemītošo fizisko, ķīmisko 

vai toksikoloģisko īpašību vai fiziskā stāvokļa dēļ var radīt 

kaitējumu cilvēka dzīvībai vai veselībai, dzīvniekiem un videi.  

Bīstama krava kravas, kas savu īpašību dēļ var izraisīt sprādzienu, ugunsgrēku 

vai citus postījumus, kā arī apdraudēt cilvēku dzīvību vai 

veselību. 

Civilā aizsardzība  tādu organizatorisku, inženiertehnisku, ekonomisku, finansiālu, 

sociālu, izglītojošu un zinātnisku pasākumu kopums, kurus 

īsteno valsts un pašvaldību institūcijas un sabiedrība, lai 

nodrošinātu cilvēku, vides un īpašuma drošību, kā arī īstenotu 

atbilstošu rīcību katastrofas un katastrofas draudu gadījumā. 

Civilās aizsardzības 

plāns  

civilās aizsardzības sistēmas organizatoriskās darbības un 

rīcības reglamentējošs pamatdokuments. 

Civilās trauksmes un 

apziņošanas sistēma  

sistēma, kas nodrošina iedzīvotāju brīdināšanu un informēšanu 

par katastrofām vai to draudiem, kā arī par ārkārtējās situācijas, 

izņēmuma stāvokļa vai mobilizācijas izsludināšanu. 

Dabas katastrofas 

 

ģeofiziskās (zemestrīces, zemes nogruvumi), hidroloģiskās 

(pali, plūdi, ledus sastrēgumi), meteoroloģiskās (lietusgāzes, 

krusa, sniega sanesumi, vētras, viesuļi), klimatoloģiskās (stiprs 

sals vai karstums, apledojums, sausums, mežu n kūdras purvu 

ugunsgrēki) bioloģiskās (epidēmijas, epizootijas, epifitotijas), 

kosmiskās (meteorītu nokrišana, ģeomagnētiskās vētras). 

Dekontaminācija procedūra, ar ko veic veselības aizsardzības pasākumus, lai 

likvidētu sabiedrības veselību apdraudošu infekciozu vai 

toksisku aģentu vai vielu klātbūtni uz cilvēka vai dzīvnieka 

ķermeņa virsmas, patēriņam sagatavotā produktā vai uz tā, vai 

uz citiem priekšmetiem, tostarp transportlīdzekļiem 

Dezaktivācija radioaktīvo vielu aizvākšana, lai samazinātu radioaktīvo 

piesārņojumu uz visu veidu virsmām, iedzīvotāju organismā, 

materiālos, vides objektos, pārtikas produktos, dzīvnieku barībā 

un dzeramajā ūdenī. 

Dezinfekcijas procedūra, ar ko, tieši iedarbojoties ķīmiskiem vai fizikāliem 

aģentiem, veic veselības aizsardzības pasākumus, lai kontrolētu 

vai iznīcinātu uz cilvēka vai dzīvnieka ādas virsmas vai bagāžā, 

kravā, konteineros, transportlīdzekļos, precēs un pasta pakās, 

vai uz tām esošos infekcijas izraisītājus. 

Evakuācija patstāvīga pārvietošanās norādītajā drošajā virzienā vai 

pārvietošana uz drošu vietu pirms katastrofas vai katastrofas 

laikā no teritorijas vai telpas, kur izveidojušies apstākļi rada 

apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai. 

Gatavības pasākumi  tādu pasākumu kopums, kuri tiek veikti, lai sagatavotos 

katastrofas gadījumā nepieciešamajai rīcībai. 

Glābšanas darbu 

vienība 

organizēta un apmācīta darbinieku grupa, kuras rīcībā ir 

nepieciešamais inventārs un aprīkojums reaģēšanas un seku 

likvidēšanas pasākumu veikšanai. 
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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. 

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 

Katastrofa notikums, kas izraisījis cilvēku upurus un apdraud cilvēku 

dzīvību vai veselību, nodarījis kaitējumu vai radījis 

apdraudējumu cilvēkiem, videi vai īpašumam, kā arī radījis vai 

rada būtiskus materiālos un finansiālos zaudējumus un 

pārsniedz atbildīgo valsts un pašvaldības institūciju ikdienas 

spējas novērst notikuma postošos apstākļus. 

Katastrofu 

pārvaldīšana 

tādu vadītu un koordinētu preventīvo, gatavības, reaģēšanas, 

seku likvidēšanas pasākumu, kā arī atjaunošanas pasākumu 

kopums, kuri tiek veikti, lai nodrošinātu civilās aizsardzības 

uzdevumu izpildi. 

Katastrofas draudi  situācija, kad risku novērtējums, prognozes, informācija vai citi 

apstākļi pamatoti liecina par katastrofas iespējamību. 

Ķīmiskā avārija  

 

notikums ar ķīmisku vielu noplūdi no tehnoloģiskām iekārtām 

vai bojātām tilpnēm. 

Koordinēšana valsts un pašvaldību institūciju rīcības saskaņošana, veicot 

preventīvos, gatavības, reaģēšanas, seku likvidēšanas 

pasākumus, kā arī atjaunošanas pasākumus. 

Neatliekamā 

medicīniskā 

palīdzība  

palīdzība, ko cietušajiem (saslimušajiem) dzīvībai vai veselībai 

bīstamā kritiskā stāvoklī sniedz šādiem gadījumiem īpaši 

sagatavotas (apmācītas, ekipētas) personas ar atbilstošu 

kvalifikāciju medicīnā, kurām saskaņā ar šo kvalifikāciju ir 

juridiska atbildība par savu darbību vai bezdarbību un tās 

sekām. 

Operatīvie dienesti reaģēšanas pasākumos iesaistāmie operatīvie dienesti: Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienests, policijas, neatliekamā 

medicīniskā palīdzība, avārijtehnisko u.c. dienestu resursi. 

Paaugstinātas 

bīstamības objekts 

ēkas vai inženierbūves, kuras tiek izmantotas saimnieciskā vai 

citā veidā, kas saistīts ar enerģijas ražošanu un uzkrāšanu, 

elektromagnētisko starojumu, ugunsnedrošu, sprādzienbīstamu, 

bīstamu ķīmisku vielu un maisījumu, bīstamo atkritumu, augu 

karantīnas organismu, bioloģiski aktīvu un radioaktīvu vielu, 

kodolmateriāli un atkritumu pārstrādi, apstrādi, ražošanu, 

lietošanu, uzglabāšanu un transportēšanu. 

Pirmā palīdzība  palīdzība, ko cietušajiem (saslimušajiem) dzīvībai vai veselībai 

kritiskā stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā sniedz 

personas ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās neatkarīgi no 

sagatavotības un ekipējuma. 

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. 

Preventīvie 

pasākumi 

tādu pasākumu kopums, kuri tiek veikti, lai novērstu vai 

mazinātu katastrofas draudus. 

Gatavības pasākumi tādu pasākumu kopums, kuri tiek veikti, lai sagatavotos 

katastrofas gadījumā nepieciešamajai rīcībai. 

Agrīnā brīdināšana mērķtiecīga un nekavējoties veicama cilvēku un atbildīgo 

institūciju informēšana par katastrofu vai katastrofas draudiem 

un nepieciešamo rīcību. 

Atjaunošanas 

pasākumi 

tādu pasākumu kopums, kuri tiek veikti, lai pēc iespējas 

savlaicīgi un samērīgi palīdzētu cietušajiem cilvēkiem un pēc 

iespējas atjaunotu vidi un īpašumu tādā stāvoklī, kāds tas bija 

pirms katastrofas. 

Glābšanas darbi Reaģēšanas pasākumu un seku likvidēšanas pasākumu kopumā 

ietilpstoši pasākumi, kurus plāno, vada un veic Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienests, izņemot glābšanas darbus 

jūrā un iekšējos ūdeņos no bāzes līnijas līdz krasta līnijai, kuru 

plāno, vada un veic Nacionālie bruņotie spēki.  

Pamatvajadzības uzturs, mājoklis, veselības aprūpe, medicīniskā palīdzība, 

elektroapgāde, ūdensapgāde, siltumapgāde, atkritumu un 

notekūdeņu savākšana, sakaru nodrošinājums. 

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.  

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. 

Reaģēšanas 

pasākumi 

tādu pasākumu kopums, kuri tiek veikti, lai mazinātu vai 

likvidētu postošos apstākļus un to izraisītās sekas, novērstu vai 

mazinātu kaitējumu cilvēkiem, videi un īpašumam. 

Resursi operatīvie un avārijas dienesti, mobilizējamie civilās 

aizsardzības formējumi, valsts materiālās rezerves, pašvaldības 

un komercsabiedrības rīcībā esošie krājumi, līdzekļi un to avoti, 

kurus iesaista katastrofu pārvaldīšanas pasākumu veikšanā vai 

katastrofu seku likvidēšanas neatliekamajos pasākumos. 

Rīgas Austrumu, 

Ziemeļu un 

Pārdaugavas 

izpilddirekcijas  

Rīgas izpilddirekcijas ir Rīgas pilsētas izpilddirektora 

pakļautībā esošas Rīgas pilsētas pašvaldības iestādes, kas Rīgas 

pilsētas administratīvajā teritorijā realizē tai uzdotās funkcijas 

ar mērķi tuvināt pārvaldi pašvaldības pakalpojumu saņēmējiem. 

Rīgas pilsētas Civilās 

aizsardzības 

komisija  

koordinējoša un konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis 

ir koordinēt civilās aizsardzības pasākumus katastrofu un to 

draudu gadījumā, kā arī veicināt civilās aizsardzības jautājumu 

risināšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. 

Seku likvidēšanas tādu pasākumu kopums, kuri tiek veikti, lai nodrošinātu vismaz 
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pasākumi minimālās iedzīvotāju pamatvajadzības, kas saistītas ar cilvēku 

izdzīvošanu, un apturētu vai mazinātu veselības, vides un 

īpašuma apdraudējumu. 

Sprādziens  

 

momentāna (eksplozīva) vielas vai maisījuma ķīmiskā 

pārvērtība, kurā izdalās liels enerģijas daudzums, kas rada 

paaugstinātu spiedienu (pārspiedienu un triecienvilni). 

Sistēma Civilās aizsardzības sistēmu veido valsts iestādes, pašvaldības, 

komersanti, kā arī visi darbspējīgie Latvijas pilsoņi un 

nepilsoņi. Personu apvienības un pārējie iedzīvotāji sistēmā var 

iekļauties brīvprātīgi. Sistēmas organizācijas pamatā ir 

administratīvi teritoriālais princips. Tās struktūras teritoriālās 

pamatvienības. 

Ugunsgrēku 

dzēšanas un 

glābšanas darbu 

vadītājs 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta augstākā 

amatpersona, kura ieradusies notikuma vietā un vada 

ugunsgrēka dzēšanu un glābšanas darbus. 

Ugunsdzēsības 

hidrants 

ugunsgrēka dzēšanai paredzēta ierīce ūdens ņemšanai no ārējā 

ūdensvada tīkla. 

Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas 

dienests  

Iekšlietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas 

realizē valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas 

darbu un civilās aizsardzības jomā, kā arī uzrauga normatīvajos 

aktos noteikto ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību 

ievērošanu. 

Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas 

dienesta Rīgas 

reģiona pārvalde  

Rīgas reģiona pārvalde ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta teritoriāla struktūrvienība, kas veic Ugunsdrošības un 

ugunsdzēsības likumā, Civilās aizsardzības un katastrofas 

pārvaldīšanas likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās 

funkcijas un uzdevumus ugunsdrošības, ugunsdzēsības, 

glābšanas un civilās aizsardzības jomā. 

Valsts Vides dienests Vides ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. 

Valsts Vides dienesta 

Radiācijas drošības 

centrs  

Vides ministrijas Valsts vides dienesta centrālā struktūrvienība, 

kas saskaņā ar likumu „Par radiācijas drošību un kodoldrošību”, 

Valsts Vides dienesta reglamentu un Radiācijas drošības centra 

nolikumu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atbilstoši 

savai kompetencei nodrošina valsts uzraudzību un kontroli 

radiācijas drošības un kodoldrošības jomā. 

 

AS – akciju sabiedrība 

CA – Civilā aizsardzība 

CAKP likums – Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums  

CA plāns – Civilās aizsardzības plāns  

CTAS – Civilās trauksmes un apziņošanas sistēma 

DP – Drošības policija  

Glābšanas darbu vadītājs – Ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu vadītājs  

IAL – Individuālie aizsardzības līdzekļi 



 

 

KD – Katastrofas draudi  

MK – Ministru kabinets 

NBS – Nacionālie bruņotie spēki 

NMP – Neatliekamā medicīniskā palīdzība  

NMP dienests – Neatliekamās medicīnas  

palīdzības dienests 

PP – Pirmā palīdzība  

SC – siltumcentrāle   

AGKM – automātiskā gāzes katlu māja 

ŪSS – ūdens sūkņu stacija       

Rīgas izpilddirekcijas – Rīgas Austrumu, Ziemeļu un Pārdaugavas izpilddirekcijas  

RP CAK – Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības komisija 

SIA – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

Sistēma – Civilās aizsardzības sistēma 

VUGD RRP – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde 

VUGD RRZC inspektors – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona 

zvanu centra inspektors 

VP RRP – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde 

VVD RDC – Valsts Vides dienesta Radiācijas drošības centrs 

VCD – RP SIA “Rīgas satiksme” vecākais centrāldispečers 

RPP – Rīgas pašvaldības policija 

KM sistēma – katastrofu medicīnas sistēma 
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I.SADAĻA 

1.1. Plāna mērķis, uzdevumi un prognozējamie rezultāti 
 

Rīgas pilsētas CA plāns izstrādāts atbilstoši Civilās aizsardzības un katastrofu 

pārvaldīšanas likuma un MK 26.06.2007. noteikumu Nr.423 „Pašvaldības, komersanta un 

iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība” 

prasībām. 

 

 CA plāna mērķis – novērst vai mazināt katastrofu iespējamo apdraudējumu 

cilvēku dzīvībai un veselībai, kaitējumu īpašumam un videi, kā arī noteikt iesaistāmo 

institūciju rīcību preventīvo, gatavības, reaģēšanas, seku likvidēšanas neatliekamo un 

atjaunošanas pasākumu veikšanas laikā. 

 

Plāna uzdevumi:  
1. noteikt preventīvos, gatavības, reaģēšanas, seku likvidēšanas neatliekamos un  

atjaunošanas pasākumus katastrofu gadījumā; 

2. noteikt iesaistāmo institūciju, uzņēmumu, organizāciju, iedzīvotāju apziņošanas 

kārtību apdraudējuma gadījumā; 

3. apzināt iespējamos apdraudējumus Rīgas pilsētas teritorijā; 

4. novērst vai mazināt iespējamo katastrofu seku ietekmi cilvēku dzīvībai un 

veselībai, kaitējumu īpašumam un videi; 

5. sniegt palīdzību cietušajiem iedzīvotājiem; 

6. noteikt juridisko personu uzdevumus katastrofu pārvaldīšanā; 

7. izveidot un uzturēt datubāzi par esošajiem katastrofu pārvaldīšanas resursiem un 

paaugstinātās bīstamības objektiem. 

 

Prognozējamie rezultāti:  

1. Rīgas pilsētas vadības, iestāžu, komersantu, glābšanas un avārijas dienestu 

saskaņota rīcība katastrofu pārvaldīšanas pasākumu veikšanā; 

2. savlaicīga un efektīva palīdzības sniegšana iedzīvotājiem; 

3. maksimāli iespējamā īpašuma un vides aizsardzības nodrošināšana no katastrofas 

postošajiem faktoriem; 

4. iespējamo katastrofu prognozēšana. 

 

CA plāns nav uzskatāms par: 

1. tā galīgo variantu - nepieciešama tā periodiska precizēšana un papildināšana. CA 

plānu precizē katru gadu, ņemot vērā pašvaldībā notikušās pārmaiņas, grozījumus 

normatīvajos aktos un citus faktorus, kas var ietekmēt plānā iekļauto pasākumu 

izpildi; 

2. pašmērķi - nepieciešama tā praktiska apgūšana un realitātes pārbaude CA treniņā, 

mācībās un semināros; 

3. dogmu - katrai katastrofai, negadījumam ir sava specifika, nepieciešama racionāla 

pieeja to pārvaldīšana. 



 

 

II.SADAĻA 

Pašvaldības administratīvi teritoriālais un ekonomiskais raksturojums 

2.1. Administratīvi teritoriālais sadalījums 

 Rīga ir Latvijas Republikas galvaspilsēta, kas pirmo reizi tika pieminēta 

vēsturiskajās hronikās 1201.gadā.  

Rīgas vēsturiskais centrs ir iekļauts UNESCO Pasaules kultūras mantojuma 

sarakstā.
1
 

CA sistēmas pamatā ir administratīvi teritoriālais princips. 

Rīgas teritorija ir 304 km
2
 , tai skaitā:  

Apdzīvojamās platības 91,03 km2 (29,9%) 

Rūpnieciskās platības 6,9 km2 (2,3%) 

Tehniskās apbūves teritorijas 8,65 km2 (2,9%) 

Ceļi (ielas) ielu sarkano līniju robežās 45,19 km2 (14,9%) 

Zaļā zona 85,09 km2 (28,0%) 

Ūdens 47,67 km2 (15,7%) 

Ostas teritorijas 16,65 km2 (5,5%) 

Lidlauka teritorijas 2,86 km2 (0,9%) 

Rīgas pilsētas pašvaldības teritorija sadalīta atbilstošās administratīvi teritoriālajās 

vienībās
2
: 

1. Rīgas Centra rajons– 3 km
2
 (2 apkaimes: Centrs (daļēji Ziemeļu rajonā), 

Vecrīga); 

2. Rīgas Kurzemes rajons– 79 km
2
 (12 apkaimes: Āgenskalns, Kleisti, 

Bolderāja, Ķīpsala, Daugavgrīva, Rītabuļļi, Dzirciems, Spilve, Iļģuciems, 

Voleri, Imanta, Zasulauks); 

3. Rīgas Latgales priekšpilsēta– 50 km
2
 (9 apkaimes: Avoti, Dārzciems, 

Dārziņi, Grīziņkalns (daļēji Vidzemes priekšpilsētā), Ķengarags, Maskavas 

forštate, Pļavnieki, Rumbula, Šķirotava); 

4. Rīgas Vidzemes priekšpilsēta– 57 km
2
 (11 apkaimes: Berģi, Brasa, Brekši, 

Bukulti, Dreiliņi, Jugla, Mežciems, Purvciems, Skanste (daļēji Ziemeļu 

rajonā), Suži (daļēji Ziemeļu rajonā), Teika); 

5. Rīgas Zemgales priekšpilsēta– 41 km
2
 (13 apkaimes: Āgenskalns, 

Pleskodāle, Atgāzene, Salas, Beberbeķi, Šampēteris, Bieriņi, Torņakalns, 

Bišumuiža, Ziepniekkalns, Katlakalns, Zolitūde, Mūkupurvs); 

6. Rīgas Ziemeļu rajons– 77 km
2
 (12 apkaimes: Čiekurkalns (daļēji Vidzemes 

priekšpilsētā), Jaunciems, Kundziņsala, Mangaļsala, Mežaparks, Mīlgrāvis, 

Pētersala-Andrejsala, Sarkandaugava, Trīsciems, Vecāķi, Vecdaugava, 

Vecmīlgrāvis). 

Rīgas pilsētā darbojas trīs izpilddirekcijas: 

1. Rīgas Austrumu izpilddirekcija - izpilda funkcijas Latgales priekšpilsētā un 

Centra rajonā; 

2. Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija - izpilda funkcijas Zemgales 

priekšpilsētā un Kurzemes rajonā; 

3. Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija - izpilda funkcijas Vidzemes priekšpilsētā un 

Ziemeļu rajonā.   

 Izpilddirekcijas realizē tām nodotās pārvaldes funkcijas administratīvajā teritorijā.  

                                                 
1
 Pieejams: http://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%ABga 

2
 Pieejams: http://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%ABga#Teritorijas_iedal.C4.ABjums 

http://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ciekurkalns
http://lv.wikipedia.org/wiki/Vidzemes_priek%C5%A1pils%C4%93ta
http://lv.wikipedia.org/wiki/Vidzemes_priek%C5%A1pils%C4%93ta
http://lv.wikipedia.org/wiki/Jaunciems_(R%C4%ABga)
http://lv.wikipedia.org/wiki/Kundzi%C5%86sala
http://lv.wikipedia.org/wiki/Manga%C4%BCsala
http://lv.wikipedia.org/wiki/Me%C5%BEaparks
http://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%ABlgr%C4%81vis
http://lv.wikipedia.org/wiki/P%C4%93tersala-Andrejsala
http://lv.wikipedia.org/wiki/Sarkandaugava
http://lv.wikipedia.org/wiki/Tr%C4%ABsciems
http://lv.wikipedia.org/wiki/Vec%C4%81%C4%B7i
http://lv.wikipedia.org/wiki/Vecdaugava
http://lv.wikipedia.org/wiki/Vecm%C4%ABlgr%C4%81vis
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2.2. Teritorijas ģeogrāfiskais, hidroģeoloģiskais, meteoroloģiskais un klimatiskais 

raksturojums 

Teritorijas ģeogrāfiskais raksturojums. Rīga, Latvijas Republikas galvaspilsēta, 

atrodas Baltijas jūras Rīgas līča dienvidu piekrastē. Cauri Rīgai aptuveni 31 km garumā 

tek Daugava, un, šķērsojot pilsētu virzienā no dienvidiem uz ziemeļiem, ieplūst Rīgas 

jūras līcī. Pilsētas teritorija lielākoties aizņem Piejūras zemienes Rīgavas līdzenumu, bet 

pilsētas teritorijas austrumu un dienvidaustrumu daļa iestiepjas Viduslatvijas dabas 

apvidus Ropažu līdzenumā. Reljefs pārsvarā ir plakans vai lēzeni viļņots smilšains 

līdzenums, kura relatīvais augstums ir 1-11 m virs jūras līmeņa. To saposmo līdz 28 m 

virs jūras līmeņa augstas kāpas (Dzegužkalns, Āgenskalns), to grēdas un nelieli masīvi. 

Viens no būtiskākajiem reljefa elementiem pilsētas teritorijā ir 30-40 m dziļā un 3-4 km 

platā Daugavas upes ieleja. 

Rīgas vēsturiskais centrs izvietots Daugavas labajā krastā, aptuveni 10 km no tās 

ietekas Jūras līcī. 

Teritorijas hidroģeoloģiskais raksturojums 

Virszemes ūdeņi   

Rīgas pilsētā hidroloģiskie objekti – upes, attekas, kanāli, ezeri un dīķi – kopā 

aizņem 15,7% no pilsētas platības.  

Ūdensteces  

Kopējais upju garums pilsētā ir 96,4 km. Nozīmīgākais dabiskais virszemes ūdens 

objekts Rīgas teritorijā ir Daugava.  

Daugavas garums pilsētas robežās ir ~31 km, platums pie tiltiem ~700 m, dziļums 

tiltu rajonā ir 6-7 m, lejpus tiem, līdz ietekai jūrā dziļums ir 8-15 m. Tas nodrošina labus 

kuģošanas apstākļus, kas rada priekšnosacījumus ostas attīstībai. Ziemas periodā osta ir 

aizsalstoša, un tās darbības nodrošināšanai nepieciešams atbrīvot kuģu ceļu no ledus.  

Ūdens režīms Daugavā ir atkarīgs no Rīgas hidroelektrostacijas darbības, kas, 

atrodoties ap 30 km augšpus upes ietekas Baltijas jūras Rīgas līcī, ietekmē ūdens līmeni.  

Rīgas pilsētas teritorijā Daugavā ir arī vairākas salas, no kurām lielākās ir 

Zaķusala, Lucavsala, Ķīpsala un Kundziņsala.  

Pilsētas teritorijā Daugavā ietek vairākas pietekas (Hapaka grāvis, Mārupīte, 

Olekte u.c.) un atrodas daudz Daugavas galvenās gultnes atzaru un atteku (Mazā 

Daugava, Bieķengrāvis,  

Kīleveina grāvis, Zunds, Beķera grāvis, Kojusalas grāvis, Sarkandaugava, Audupe, 

Vecdaugava u.c.).  

Lielākās Daugavas pietekas Rīgas teritorijā ir Hapaka grāvis (Rātsupīte), 

Mārupīte, Olekte.  

Hapaka grāvis (arī Rātsupe, Rātsupīte) ir 25 km gara Daugavas kreisā krasta 

pieteka, kas plūst pa Babītes novada, Jūrmalas un Rīgas teritorijām. Hapaka grāvis sākas 

no grāvju tīkla Babītes polderī, šķērso Rīgas-Jūrmalas šoseju, tek gar Piņķiem un Babīti, 

tālāk tek pa Spilves pļavām un 4,5 km no Rīgas jūras līča, Bolderājas teritorijā, ietek 

Daugavā. Kopējā upes baseina platība – 61,9 km2. Hapaka grāvja garums ir 25 kilometri 

Rīgas pilsētas teritorijā ir 15 km.  

Mārupīte ir ap 11 km gara upe, Daugavas kreisā krasta pieteka, kas plūst pa 

Mārupes novada un Rīgas pilsētas teritoriju (~6 km) un ietek Daugavā aiz Raņķa dambja 

Āgenskalna līcī. Kopējā upes baseina platība – 35,4 km2. Augštecē upes gultne ir 

iztaisnota un savāc apkārtējo purvu un polderu ūdeņus. Pie Petriņciema upe pagriežas uz 



 

 

austrumiem un pa izteiktu ieleju šķērso kāpu grēdu. Torņakalnā uz Mārupītes ierīkots 

Māras dīķis.  

Olekte ir 5 km gara bijusī Daugavas kreisā krasta sānteka Ķekavas novadā, kas 

atdalīja Akmeņsalu no krasta. Kopējā upes baseina platība – 6,2 km2.Tagad tā ir upīte, 

kas sākas kā grāvis ziemeļos no Pļavniekkalna un ietek Daugavā pie Krūmiņsalas. Krasti 

blīvi apbūvēti: ciemi Katlakalns un Rāmava, kā arī jaunie privātmāju rajoni Mākoņkalns 

un Rudzāji.  

Otra lielākā upe, kuras ietece ūdenstilpē atrodas Rīgas teritorijā, ir Jugla.  

Jugla ir Lielās Juglas (garums – 63 km, baseina platība – 950,8 km²) un Mazās 

Juglas (garums – 119 km, baseina platība – 675,3 km²) sateces upe (2,5 km gara, šajā 

posmā saukta arī par Berģupi, ietek Juglas ezerā) un Juglas ezera notece uz Ķīšezeru (3 

km gara). Juglai labajā pusē pievienojas Gaujas-Daugavas ūdensceļš, kas savieno Juglu 

ar Lielo un Mazo Baltezeru un Gauju.  

Rīgas pilsētas robeža rietumos iet pa Lielupi, kuras labais atzars – Buļļupe pilnībā 

atrodas pilsētas teritorijā un savieno Lielupi ar Daugavu. Buļļupes garums ir 9,5 

kilometri, platums – aptuveni 200 metru. Vidējais dziļums 3-5 metri. Upes baseina 

platība – 20,1 km2. Buļļupe Daugavā ietek pa diviem atzariem 2,2 un 4,5 kilometrus no 

tās grīvas. Ūdenslīmeņa svārstības Buļļupē ir no 1,3 līdz 2,2 metriem virs jūras līmeņa, 

un tās galvenokārt ir saistītas ar vējuzplūdu un vējatplūdu līmeņa Rīgas jūras līcī.  

Pilsētas teritorijā dažādās ūdenstilpēs ieplūst arī vairākas mazākas upītes, no 

kurām lielākās ir Langa, Piķurga, Šmerļupīte, Gaiļupīte.  

Langa ir 9 km gara upe, kas sākas Carnikavas novadā un ietek Ķīšezerā pie 

Trīsciema. Upes baseina platība – 18,5 km2. Ūdens līmenis upē parasti ir zemāks par 

jūras līmeni. Mazūdens  

periodos upe ir stāvoša. Vējuzplūdos var tecēt pretējā virzienā – no Ķīšezera.  

Piķurga ir ap 15 km gara, līkumaina upe, kura sākas Salaspils novadā Getliņa 

purvā, tek cauri Stopiņu novadam, Rīgas pilsētas austrumu daļai un ietek Juglas ezerā 

(Brekšu kakta teritorijā). Upes baseina platība – 35,7 km2. Lejtecē upes nosaukums ir 

Brekšupīte.  

Šmerļupīte ir 12 km gara upe, kas veidojusies, satekot vairākiem mežu grāvjiem 

Biķernieku meža masīvā. Teritorijā ap Brīvības ielu Šmerļupīte uz Ķīšezeru plūst pa 

cauruļvadu, zemes virspusē iznākot aiz Siguldas dzelzceļa līnijas. Šmerļupīte ietek 

Ķīšezerā. 

Gaiļupīte iztek no Gaiļezera, tek cauri Dambjapurva ezeram un ietek Juglas ezerā. 

Tās garums 2,8 km, baseina platība 2,2 km2. Sakarā ar pilsētas apbūvi atsevišķi tās posmi 

ievadīti cauruļvados. Gaiļupītes nosaukums lejtecē ir Strazdupīte.  

Vecpilsētas daļā izvietots mākslīgi izveidotais Pilsētas kanāls.  

Pilsētas kanāls ir mākslīga, senajā pilsētas aizsarggrāvī izveidota 3,2 km gara un 

ap 2 m dziļa ūdenstece pilsētas centrā. Kanālam nav krituma un regulāras caurplūdes.  

 Ūdenstilpes  

Ziemeļaustrumos un ziemeļos pilsētu ieskauj divi lieli ezeri – Ķīšezers un Juglas 

ezers.  

Ķīšezers atrodas Rīgas ziemeļaustrumu daļā. Tā platība ir 17,4 km2, vidējais 

dziļums ir 3 m, bet lielākais – 4,2 m. Ķīšezeru ar Daugavu savieno mākslīgi izrakts 

savienojums – Mīlgrāvis. Spēcīga rietumu vēja laikā ezerā caur Mīlgrāvi ieplūst 

iesāļūdens no Rīgas jūras līča. Pa to vējuzplūdos ezerā ieplūst iesāļa ūdens masas (reizēm 

sāļums pārsniedz 1‰). Ūdenslīmenis vējuzplūdos var paaugstināties >2 m, bet 
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vējatplūdos pazemināties >1 m attiecībā pret vidējo Baltijas jūras līmeni. Ķīšezera ūdeņi 

atjaunojas 14 reižu gadā. Lielākā pieteka – Jugla.  

Juglas ezers atrodas Rīgas austrumu daļā, un tā platība ir 5,7 km2. Ezera vidējais 

dziļums ir 1,7 m, tas ir eitrofs – ap 80% platības aizaugusi. Lai novērstu iesāļā jūras 

ūdens ieplūšanu no Ķīšezera, izbūvētas slūžas, kas pašlaik demontētas. Ūdens apmaiņas 

periods – 1 mēnesis.  

Pilsētas teritorijā ir daudz citu ūdenstilpju – Bābelītis (6,9 ha), Gaiļezers (7,6 ha), 

Linezers  

(2,3 ha), Velnezers (3,5 ha), Dambjapurva ezers (1,7 ha), kā arī mākslīgi izveidotais 

Māras dīķis (5 ha), Bolderājas karjera ūdenskrātuve (21,6 ha) un citas ūdenstilpes.  

 Rīgas jūras līcis  

Atrašanās jūras līča krastā būtiski ietekmē gan klimatu, gan hidroloģisko režīmu 

Rīgā.  

Rīgas jūras līcis ir seklākais no lielajiem Baltijas jūras līčiem: vidējais līča dziļums 

ir 26 metri, lielākais dziļums – 67 m. Saldūdeņu pieplūde no visām upēm, kas ietek Rīgas 

jūras līcī, vidēji ir 31,2 km³ gadā, un Daugavas ūdeņu īpatsvars ir 67% no visas gada 

saldūdens pieplūdes. Ūdens apmaiņa starp Rīgas jūras līci un Baltijas jūru notiek caur 

Irbes jūras šaurumu, un to galvenokārt nosaka vējš. Vēja virziens un stiprums nosaka 

jūras ūdens ieplūdi Daugavā un citās ar līci saistītās upēs un ezeros.  

Pazemes ūdeņi  

Gruntsūdeņus baro atmosfēras nokrišņi, Daugavas ieleja un arī Daugavas upe. 

Maksimālie līmeņi parasti novēroti aprīlī un jūlijā, minimālie gruntsūdens līmeņi – 

augustā un janvārī–februārī. Kopējais gruntsūdens plūsmas virziens vērsts pārsvarā uz 

Daugavu, lokālais – uz tuvumā esošo ūdens baseinu (ezeru, dīķi, novadgrāvi u.c.).  

Pilsētas rajonos (Šķirotava-Rumbula-Jugla, Mārupe, Spilves pļavas) izveidota 

atklātu novadgrāvju  sistēma. Atkarībā no novadgrāvju ekspluatācijas stāvokļa, tie daļēji 

vai pilnīgi regulē gruntsūdens līmeni šajās teritorijās. Gruntsūdeni saturošā slāņa biezums 

ir mainīgs – no pāris metriem līdz 6-10 m (Mārupe, Zolitūde, Zasulauks, pilsētas centrālā 

daļa, Purvciems u.c.). Daugavas ielejā un ziemeļu –ziemeļaustrumu daļā (Bolderāja, 

Mežaparks, Jugla, Mežciems u.c.) tas sasniedz 15-20 m.
3
 

Teritorijas klimatiskais raksturojums 

Rīgas klimats ir mēreni silts un mitrs,  stipri jūtama Atlantijas okeāna mēreno 

platumu gaisa masu (ciklonu) un jūras ietekme. Klimatu ietekmē arī apbūve, 

saimniecisko objektu izvietojums, laukumu un parku platība. 

220-230 dienu gadā dominējošās ir jūras gaisa masas, tāpēc vasaras ir relatīvi 

vēsas un mākoņainas (vairāk nekā 40% dienu gadā), bet ziemas samērā siltas, ar biežiem 

atkušņiem (līdz 10 dienām mēnesī). 

Gada vidējā gaisa temperatūra Rīgas centrā ir +6,8°C. Sakarā ar pilsētas centrālās 

daļas infrastruktūras specifiku visu gada mēnešu vidējā gaisa temperatūra Rīgas 

centrālajā daļā ir 0,2 – 1,2 grādus augstāka kā pārējā pilsētā. Gadā kopumā valdošie ir 

dienvidu vēji. Laikā no janvāra līdz martam un no augusta līdz decembrim valdošie ir 

dienvidu virziena vēji. Aprīlī un jūlijā vienlīdz bieži ir dienvidu un ziemeļu vēji, bet 

maijā un jūnijā vējš pārsvarā pūš no ziemeļiem. Lielākais vēja ātrums  ir novembrī,  

decembrī  un  janvārī  (mēnesī vidēji 4,6-4,8 m/s), mazākais -  jūlijā un augustā (mēnesī 

                                                 
3
 Pieejams:  http://www.rigapretpludiem.lv/lat/projekta-dokumenti 



 

 

vidēji 3,4 m/s). Vislielākais līdz šim novērotais vēja ātrums (10 minūtēs vidējā vēja 

ātruma vērtība)  ir 22 m/s, visstiprākās brāzmas - 31 m/s. 

Plūdus Rīgā var izraisīt ilgstošs, spēcīgs ziemeļu, ziemeļrietumu vējš vairāk par 20 

m/s, sadzenot ūdeni no jūras līča Daugavā un apdraudot zemākās vietas Rīgā. 

Nokrišņus visbiežāk atnes dienvidrietumu vēji (40 % gadījumu), ziemeļrietumu 

vēji (30 %  

gadījumu) un rietumu vēji (10 % gadījumu) Nokrišņu daudzums – vidēji 700-720 mm 

gadā. Relatīvais gaisa mitrums ir vidēji 80%. Bezsala periods vidēji ilgst 150 dienas 

gadā. Sniega sega ir nepastāvīga, parasti tā veidojas decembra vidū un saglabājas līdz 

marta vidum. Sniega segas biezums – 1-20 cm. Nokrišņu daudzums – 50mm 12 stundas 

un vairāk, var izsaukt ūdens līmeņa celšanos Daugavā, Lielupē un Ķīšezerā, appludinot 

zemākās vietas, māju pagrabus, kā arī negatīvi ietekmēt kanalizācijas sūkņu stacijas 

darbību un notekūdeņu novadīšanu uz bioloģiskās attīrīšanas staciju „Daugavgrīva”. 

Vidējā gaisa temperatūra (
o
C) 

1.tabula
4
 

Mēnesis 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

-3,8 -4,6 -0,1 6,1 12,2 15,7 19,1 17,6 13,0 7,2 3,2 -0,2 

 

Rīgas pilsētas īpašumā ir 56766,18 ha meža fonda zemju. Pavisam Rīgā ir 10 

mežu masīvi, no kuriem lielākie ir Kleistu – Bolderājas (901 ha), Vecāķu – Vecdaugavas 

(882 ha), Biķernieku (267,3 ha), kā arī Buļļu, Imantas, Mārupes, Mangaļsalas, 

Jaunciema, Šķirotavas un Juglas masīvi. 

 Meža ugunsnedrošo laika posmu visā valsts teritorijā katru gadu nosaka Valsts 

meža dienests ar rīkojumu. 

Pilsētas teritorijā atrodas pieci valsts nozīmes dabas liegumi
5
: 

1. Daugavgrīvas (163 ha); 

2. Vecdaugavas (233 ha); 

3. Jaunciema (332 ha); 

4. Krēmeru (17 ha); 

5. Vakarbuļļi (52 ha); 

* un dabas parks „Piejūra” (4289 ha). 

SIA „Rīgas meži” nodrošina Rīgas pilsētas mežu apsaimniekošanu, apsardzību, 

aizsardzību un izmantošanu.  

Vidējais vēja ātrums (m/s) 

2.tabula 

Mēnesis 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

4,8 4,3 4,3 3,9 3,8 3,6 3,4 3,4 3,8 4,2 4,2 4,6 

 

2.3. Iedzīvotāju skaits un blīvums  

 Rīgā dzīvo
6
 683611 tūkstoši iedzīvotāju. Iedzīvotāju blīvums ir 2287,58 cilvēki uz 

1 km
2
. Vislielākais iedzīvotāju blīvums ir vēsturiski izveidojušajos rajonos: Teikā, 

Sarkandaugavā, Vecmīlgrāvī, Čiekurkalnā, Āgenskalnā, Bolderājā, kā arī jaunbūvēto 

                                                 
4
 Tabulās (1., 2.) ir uzrādīti vidējie laika apstākļi gadā 

5
 Pieejams: http://www.rigaregion.lv/pub/index.php?id=268&PHPSESSID=58f8913339d336a97487548028f51612 

6
 Pieejams: www.pmlp.gov.lv 

http://www.pmlp.gov.lv/
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dzīvojamo rajonu centros – Purvciemā, Juglā, Pļavniekos, Ķengaragā, Zolitūdē un 

Ziepniekkalnā. Iedzīvotāju skaita sadalījums pa Rīgas rajoniem un priekšpilsētām:  

Centra rajons – 23870 Latgales priekšpilsēta – 178900 

Ziemeļu rajons – 77802  Vidzemes priekšpilsēta – 175216 

Zemgales priekšpilsēta – 101693  Kurzemes rajons – 126130 

 

2.4. Rūpniecības un lauksaimniecības objekti, dzelzceļa līnijas, galvenie autoceļi, 

naftas un naftas produktu vadi, maģistrālie gāzes vadi, ostas, lidostas, 

hidroelektrostacijas un citi civilās aizsardzības sistēmas nozīmīgi objekti 

Rūpniecības objekti. 

Rūpniecība un tās attīstība ir nozīmīga Rīgas ekonomiskai izaugsmei. 

Uzņēmējdarbību dažādās Rīgas teritorijās ietekmē: atrašanās vieta, pieejamā 

infrastruktūra un citi faktori. No visiem ekonomiski aktīvajiem uzņēmumiem vislielāko 

daļu veido SIA, pašnodarbinātās personas, kā arī A/S. 

Komersanti, uz kuriem attiecas MK 01.03.2016. noteikumi Nr.131 „Rūpniecisko 

avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” prasības Rīgas 

pilsētā. 

DP – Drošības pārskati. Pārbaudes jāveic katru gadu.                                 3.1tabula 

Nr. 

p.k. 
Objekta nosaukums un atrašanās vieta Bīstamās 

vielas 
Kontakti 

1.  AS “Latvenergo”, 
RĪGAS TEC-1, 

Viskaļu iela 16, Rīga 

naftas produkti 

 tālr.: 67723351 

 tālr.: 29103253 

 tālr.: 67723367 

 tālr.: 29497285 

2.  SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, 

Lokomotīvju remonta centra Rīgas iecirkņa 

objekti, 

Krustpils iela 24, Rīga 

naftas produkti tālr.: 67238809 

3.  

SIA "Nordeka Oil", Dzirciema iela 121, 

Rīga 
naftas produkti 

tālr.: 67500306,  

tālr.: 29487603, 

e-pasts: 

nordekaoil@gmail.co

m 

4.  SIA “OVI”,                                    Tvaika 

iela 35, Rīga 
naftas produkti tālr.: 67354828 

5.  SIA “PRO GĀZE SNGB”, 

sašķidrinātas naftas gāzes bāze, 

Aplokciema iela 3, Rīga 

propāns – 

butāns 
tālr.: 67372021 

6.  SIA "VEXOil Bunkering", 

Atlantijas 27D, Rīga 

mazuts un citi 

naftas produkti 
 

7.  SIA “VL Bunkerings”, 

Tvaika iela 68, Rīga 
naftas produkti tālr.: 22839128 

8.  SIA “WOODISON TERMINAL”, 

naftas produktu terminālis, 

Tvaika iela 39, Rīga 

naftas produkti 
tālr.: 67353366  

tālr.: 67317520 

Objektu saraksts izveidots pamatojoties uz Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvalžu sniegto informāciju”. 

 

Objekti, kuriem saskaņā ar  Ministru kabineta 2016. gada 1. marta 

mailto:nordekaoil@gmail.com
mailto:nordekaoil@gmail.com


 

 

noteikumiem Nr. 131 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska 

samazināšanas pasākumi" 16. punkta prasībām Rīgas pilsētā jāizstrādā Drošības 

pārskats un Civilās aizsardzības plāns: 

Tabula Nr.3.2. 
Nr. 

p.k. 
Objekta nosaukums un atrašanās vieta Bīstamās 

vielas 
Kontakti 

1.  1. SIA “Alpha Osta”, 

Birztalu iela 26, 34, 38, Rīga 

amonija nitrātu 

saturoši mēsloš

anas līdzekļi 

tālr.: 67351520 

2.  AS “B.L.B. Baltijas Termināls”, 

naftas – ķīmijas terminālis, 

Ezera iela 22, Rīga 

naftas produkti 
tālr.: 67345830, 

e-pasts: info@blb.lv 

3.  
SIA "Cargo Control, Ltd", Birztalu iela 

4A, Rīga 

toksiskas un 

oksidējošas 

vielas 

tālr.: 26514699  

e-pasts: 

ndron@carcon.lv 

4.  SIA “Circle K Latvia”, 

Rīgas terminālis, 

Laivinieku iela 7, Rīga 

naftas produkti 
tālr.: 67088192 

tālr.: 26594525 

5.  

AS “LATVIJAS FINIERIS”, 

rūpnīca “Lignums”, 

Finiera iela 6, Rīga 

viegli 

uzliesmojošas, 

toksiskas un 

videi bīstamas 

ķīmiskas vielas 

un maisījumi 

tālr.: 67067112 

6.  SIA “LATVIJAS PROPĀNA GĀZE”, 

Rīgas eksporta gāzes uzpildes stacija, 

Zilā iela 20, Rīga 

propāns – 

butāns 
tālr.: 67462625 

7.  SIA "PARS TERMINĀLS" , Tvaika iela 

7a un 7k-1, Rīga 
naftas produkti tālr.: 67162439 

8.  SIA “NAFTIMPEKS”, 

Laivinieku iela 11, Rīga 
naftas produkti tālr.: 67353323 

9.  SIA “NESTE LATVIJA”, 

Rīgas terminālis, 

Laivinieku iela 5, Rīga 

naftas produkti 

un metanols 

tālr.: 673537  

tālr.: 67353776;  

10.  SIA "Riga fertilizer terminal" 

Minerālmēslu īslaicīgas uzglabāšanas un 

pārkraušanas komplekss, Kundziņsalas 

8.līnija 5, Rīga 

minerālmēsli, 

tai skaitā, 

amonija nitrāta 

minerālmēsli  

tālr.: 67329816 

Objektu saraksts izveidots pamatojoties uz Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvalžu sniegto informāciju”. 

 

RANP- Rūpniecisko avāriju novēršanas programmas. Pārbaudes jāveic reizi trijos 

gados.
7
 

Rīga ir lielākais transporta mezgls ne tikai Latvijā, bet arī starp Baltijas valstīm, 

kas pilda, savākšanas, sadalīšanas un tranzīta funkcijas. Rīgu apkalpo gandrīz visi 

transporta veidi.   

 Rīga ir nozīmīgs transporta un komunikāciju centrs ne tikai vietējā, bet arī 

starptautiskā mērogā. 

                                                 
7
 Valsts vides dienesta Uzraudzības departamenta Kontroles uzraudzības daļas saraksts 

mailto:info@blb.lv
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 Rīgas osta, dzelzceļa mezgla un tuvumā esošās lidostas attīstība ietekmē visas 

transporta infrastruktūras. Kravas pārvadājuma plūsma, kas iet cauri Rīgai, dodas uz vai 

no Rīgas ostas un muitas noliktavām. 

 Lielākais apjoms no tiem ir naftas produkti, kokmateriāli, ogles, minerālmēsli u.c. 

 Avārijas gadījumā var tikt piesārņota ostu akvatorija, kā arī piekraste. 

 Komersanti, kas nodarbojas ar kravu pārkraušanu Rīgas brīvostā ir SIA „Alpha 

osta”, SIA „Baltic Container Terminal”, AS „B.L.B. Baltijas Termināls”, SIA „Rīgas 

Centrālais termināls”, AS „Rīgas 1. saldētava”, AS „Rīgas Ostas elevators”, SIA „Vega 

Stividors”, SIA „Wilhelmes Terminals LTD” u.c. 

Galvenie autoceļi. Saskaņā ar likumu "Par autoceļiem" galvenie autoceļi ir 

autoceļi, kas valsts autoceļu tīklu savieno ar citu valstu galvenās nozīmes autoceļu tīklu 

un galvaspilsētu - ar pārējām republikas pilsētām vai kas ir republikas pilsētu apvedceļi. 

Detalizētāka informācija par galveno ceļu indeksiem, nosaukumiem un maršruta 

kopgarumu (km) ir pieejami Latvijas valsts ceļi mājas lapā.
8
 

Dzelzceļa līnijas
9
 Rīga - Tukums; Zemitāni - Skulte; Rīga - Krustpils; Rīga - 

Gulbene; Rīga - Daugavpils; Rīga-Zilupe; Rīga-Valga; Rīga - Liepāja. 

 Naftas un naftas produktu vadi
10

                                                         4.tabula 

Nosaukums Teritorija, ko šķērso naftas un naftas produktu vadi 

Polocka – 

Ventspils 

Daugavpils novada Salienas, Vecsalienas, Skrudalienas, Laucesas, 

Kalkūnes un Sventes pagastus, Ilūkstes novada Šēderes pagastu, Viesītes 

novada Rites pagastu, Neretas novada Neretas un Pilskalnes pagastus, 

Bauskas novada Brunavas, Ceraukstes, Gailīšu, Īslīces, Rundāles un 

Viesturu pagastus, Jelgavas novada Vircavas, Platones, Svētes, Glūdas 

un Līvbērzes pagastos, Dobeles novada Bērzes un Jaunbērzes pagastus, 

Tukuma novada Džūkstes, Lestenes, Degoles, Tumes un Irlavas 

pagastus, Kandavas pagasta Zemītes un Vānes pagastus, Kuldīgas 

novada Kabiles un Rendas pagastus, Talsu novada Sabiles pagastu, 

Ventspils rajona Usmas, Ugāles un Tārgales pagastus un Ventspili 

Polocka – 

Mažeiķi 

Bauskas novada Brunavas, Gailīšu un Īslīces pagastus, Auces novada 

Ukru pagastu 

 Maģistrālie gāzes vadi
11

                                                                      5.tabula 

Nosaukums Administratīvā teritorija, ko šķērso gāzes vadi 

Rīga – Viļņa Bauskas un Iecavas novadus 

Rīga – Paņeveža Salaspils, Baldones, Ķekavas, Stopiņu, Iecavas un 

Bauskas novadus 

Rīga - Inčukalna pazemes gāzes 

krātuve I/ II 

Krimuldas, Sējas, Inčukalna, Garkalnes, Ropažu un 

Stopiņu novadus 

Vireši – Tallina Raunas, Priekuļu, Beverīnas, Burtnieku, Rūjienas un 

Naukšēnu novadus 

Rīga – Daugavpils Salaspils, Ikšķiles, Lielvārdes, Ogres, Ķeguma, 

Skrīveru, Aizkraukles, Kokneses, Pļaviņu, Krustpils, 

Līvānu, Vārkavas un Daugavpils novadus 

                                                 
8
 Pieejams: http://lvceli.lv/lat/valsts_celu_tikls/valsts_autocelu_klasifikacija/galvenie_autoceli 

9
 Pieejams: http://ldz.lv/ 

10
 Valsts civilās aizsardzības plāna 11.pielikums 

11
 Valsts civilās aizsardzības plāna 12.pielikums 

http://www.pv.lv/images/userfiles/vilcienu_saraksti/rigatukums.pdf
http://www.pv.lv/images/userfiles/vilcienu_saraksti/rigaskulte.pdf
http://www.pv.lv/images/userfiles/vilcienu_saraksti/rigakrustpils1.pdf
http://www.pv.lv/images/userfiles/vilcienu_saraksti/rigagulbene1.pdf
http://www.pv.lv/images/userfiles/vilcienu_saraksti/rigagulbene1.pdf
http://www.pv.lv/images/userfiles/vilcienu_saraksti/rigadaugavpils.pdf
http://www.pv.lv/images/userfiles/vilcienu_saraksti/rigazilupe.pdf
http://www.pv.lv/images/userfiles/vilcienu_saraksti/rigavalga1.pdf
http://www.pv.lv/images/userfiles/vilcienu_saraksti/rigaliepajariga1.pdf


 

 

Iecava –Brocēni– Liepāja Iecavas, Ozolnieku, Jelgavas, Tukuma, Jaunpils, 

Brocēnu, Saldus, Skrundas, Aizputes, Durbes un 

Grobiņas novadus, Liepājas pilsētu  

Izborska – Inčukalna pazemes 

gāzes krātuve, Pleskava – Rīga 

Alūksnes, Apes, Smiltenes, Raunas, Priekuļu, Cēsu, 

Amatas, Līgatnes, Sējas, Siguldas un Krimuldas 

novadus 

Upmala – Preiļi - Rēzekne Vārkavas, Preiļu, Riebiņu un Rēzeknes novadus 

  

Rīgas Brīvosta izveidojusies Daugavas abos krastos 15 kilometru garumā. Osta 

kopējo piestātņu garums 18,2 km. 

Brīvostas terminālu kravu pārkraušanas jauda ir 58,2 milj.t. gadā. Pārkrauto kravu 

apjoms 2014.gadā – 41,1 milj.t. -visaugstākais rādītājs ostas 805 gadu pastāvēšanas 

vēsturē. Kuģu skaits 2015.gadā divpadsmit mēnešu laikā- 3587. Līdz 80% no Rīgas 

brīvostas kravu apgrozījuma ir tranzītkravas nosūtīšanai uz vai saņemšanai no Neatkarīgo 

Valstu Sadraudzības. Rīgas brīvostā sekmīgi darbojas 35 stividorkompānijas un 28 kuģu 

aģentu kompānijas. Galvenās kravas Rīgas brīvostā ir konteineri, dažādi metāli, koks, 

ogles, minerālmēsli, ķīmiskās kravas un naftas produkti. Rīgas ostu pārvalda Rīgas ostas 

pārvalde. Rīgas ostā darbojas tikai viena regulāra prāmju līnija, Tallink,  nodrošinot 7 

iknedēļas reisus uz vienu valsti.  

Rīgas Starptautiska lidosta atrodas ārpus Rīgas teritorijas Mārupes novadā.  

Starptautiskā lidosta „Rīga” ir lielākais starptautiskās aviācijas uzņēmums Baltijā un ir šī 

reģiona galvenais gaisa satiksmes centrs, kas nodrošina regulāru pasažieru satiksmi, 

kravas un pasta pārvadāšanu ar civilās aviācijas gaisa kuģiem uz Eiropas un citām 

pasaules valstu pilsētām.  

Rīgas teritorijā atrodas divi lidlauki Spilve un Rumbula: 

Lidlauks Spilve, agrākie nosaukumi - Spilves gaisa osta vai Rīgas gaisa osta 

(1928-1940), vēlāk Rīgas Centrālā lidosta, bija Rīgas galvenā lidosta līdz lidostas "Rīga" 

atklāšanai 1975.gadā, un tas joprojām saglabā savu lomu Latvijas aviācijas nozarē. 

Šobrīd Lidlaukā Spilve tiek nodrošināti lidojumi pārsvarā privāto lidojumu un pilotu 

skolu treniņlidojumu vajadzībām. 

Pašlaik lidlauku atļauts lietot gaisa kuģiem, kuru maksimālais pacelšanās svars 

nepārsniedz 5,7t. Lidlauks atrodas Rīgas pilsētā, Daugavas kreisajā krastā, Spilves 

pļavās, netālu no Iļģuciema.
12

 

Rumbulas lidlauks veidots kā militārs lidlauks pēc Otrā pasaules kara – vietā, kur 

Daugavas krastos atradās daudzas viensētas. Pēc tam, kad beidza funkcionēt Spilves 

lidlauks, uz Rumbulu pārcēla civilās aviācijas lidaparātus, bet kara aviācijas tehniku- uz 

Rīgas lidostu. 

Mūsdienās vārds „Rumbula” visbiežāk saistās ar Rumbulas autotirgu, kura daļa ir 

izvietojusies bijušajā lidlauka teritorijā. Kā sava veida „mantojums” ir palicis 

piesārņojums no kādreizējām lidostas degvielas tvertnēm, kur glabāja petroleju. Lidlauka 

teritorijā notiek lidojumi ar paraplāniem.
13

 

Lielākie tirdzniecības centri Rīgā: Alfa, Dole, Domina, Galerija Azur, Galerija 

Centrs, Galleria Riga, Mols, Origo, Riga Plaza, Sky&More, Spice, Spice Home un 

Olimpia, u.c. 

                                                 
 
13

 Pieejams: 

http://www.celotajs.lv/lv/e/rumbulaslidlauks;jsessionid=591379D8752F938C7C9103D33BF15EBA.node1 
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Pasažieru pārvadāšanu Rīgas pilsētas maršrutu tīklā  nodrošina RP SIA „Rīgas 

satiksme” 55 autobusu, 19 trolejbusu un 9 tramvaju maršrutos ar kopējo garumu 1215 

km, kā arī RP SIA „Rīgas satiksme” apakšuzņēmējs pilnsabiedrība „Rīgas mikroautobusu 

satiksme”, kas veic pārvadājumus ar minibusiem 24 paaugstināta servisa pārvadājumu 

maršrutos un 9 nakts maršrutos. Kopumā „Rīgas satiksmes” transporta līdzekļi (tramvaji, 

trolejbusi, autobusi) gadā nobrauc ap 45 miljoniem kilometru un pārvadā ap 143,3 

miljoniem pasažieru.
14

 

Ielas, tilti un satiksmes pārvadi „Ielas ir pilsētas transporta sistēmas 

pamatsastāvdaļa. Rīgas ielu satiksmes intensitāte ir 12 reizes lielāka nekā vidēji valstī. 

Rīgas ielu brauktuvju kopējā platība ir 10,009 milj.m
2
, bet kopējais garums 1182.43 km. 

Rīgas transporta sistēmā ir 35 tilti, 60 satiksmes pārvadi,14 gājēju pārvadi un 27 gājēju 

tuneļi. Tiltu, satiksmes pārvadu un estakāžu  kopgarums ir 33,8 km. Inženierbūves 

veidotas galvenokārt no dzelzsbetona konstrukcijām.” 

 Autotransporta avārijas var izraisīt autotransporta tehniskais stāvoklis, satiksmes 

drošības noteikumu neievērošana, neapmierinošs ielu segums, kā arī terorisms. Dzelzceļa 

avārijas var izraisīt ritošā sastāva bojājumi, terora akti uz dzelzceļa vai savstarpēja 

vilcienu sadursme. Avārijas uz dzelzceļa un autotransporta avārijas var izraisīt 

sprādzienus, ugunsgrēkus, un bīstamo ķīmisko vielu noplūdi, kā arī domino efektu, radot 

cilvēku upurus un vides piesārņošanu. 

 Gāzes apgāde. Dabasgāze ir viens no svarīgākajiem kurināmā veidiem Latvijā. 

A/S „Latvijas gāze ” veic visu gāzes apgādes ciklu un atbild par visu ar to saistīto 

funkciju veikšanu. 

 Dabas gāzes sadales sistēmas kopējais garums ir 2735,1 km no kuriem 389,3 km ir 

augsta spiediena gāzes vadi, 1165,3 km vidējā spiediena gāzes vadi un 1180,5 km zemā 

spiediena gāzes vadi. Rīgas pilsētas teritorijā atrodas 97 gāzes regulēšanas punkti un 945 

skapjveida gāzes regulēšanas punkti. 

 Elektroapgāde. Elektroenerģiju Rīgas pilsētā saņem no Ķeguma 

hidroelektrostacijas (HES) un Rīgas hidroelektrostacijas (HES), kā arī no Rīgas 

termoelektrocentrāles (Rīgas TEC-1 un Rīgas TEC-2), kas pieder AS „Latvenergo”. 

 Rīgas TEC-1 un TEC-2 izstrādāto elektroenerģiju nodod AS „Augstsprieguma 

tīkls”, bet saražoto siltumenerģiju realizē AS „Rīgas siltums”, kā arī apkalpo teritorijā 

esošās 330 kV un 110 kV elektropārvades līnijas, nodrošina apakšstaciju un sadales 

punktu uzstādīto iekārtu ekspluatāciju, apkopi un remontu. 

 AS „Sadales tīkls” Rīgas pilsēta nodrošina vidējā sprieguma un zemsprieguma 

sadales tīklu nepārtrauktu un drošu darbību Rīgas pilsētā. 

 Siltumapgāde. Siltumenerģijas piegādātājs Rīgā ir AS „Rīgas siltums”, kas 

pilsētas vajadzībām iepērk ap 70% (2,79 milj. MWh) siltumenerģijas no AS 

„Latvenergo”  TEC- 1 un TEC- 2. Pārējo siltumenerģijas daļu ap 30% (1,19 milj. MWh) 

AS „Rīgas siltums” saražo 5 siltumcentrālēs un 30 katlumājās. 

                     6.tabula 

Nr.p

.k. 

Avota 

tips 

Nosaukums Uzstādītā jauda, 

MW 

Piezīmes 

AS „RĪGAS SILTUMS” 

1. SC Vecmīlgrāvis 63,20  

2. AGKM Viestura prospektā 20B 6,93 (el. jauda SC„Vecmīlgrāvis” 
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0,5MW) 

3. AGKM Nautrēnu ielā 24 4,00 SC„Vecmīlgrāvis” 

4. AGKM Gaileņu ielā 14 1,80 SC„Vecmīlgrāvis” 

5. AGKM Berģu ielā 0,81 SC„Vecmīlgrāvis” 

6. AGKM Ludzas iela 43 0,68 SC„Vecmīlgrāvis” 

7. AGKM Ludzas ielā 42A 0,51 SC„Vecmīlgrāvis” 

8. AGKM Lubānas ielā 106 0,37 SC„Vecmīlgrāvis” 

9. AGKM Ezera ielā 9 0,36 SC„Vecmīlgrāvis” 

10. AGKM Ezera ielā 11 0,36 SC„Vecmīlgrāvis” 

11. AGKM Lēdurgas ielā 16 0,36 SC„Vecmīlgrāvis” 

12. AGKM Inčukalna iela 2 0,34 SC„Vecmīlgrāvis” 

13. AGKM Krustpils ielā 62A 0,29 SC„Vecmīlgrāvis” 

14. AGKM Stokholmas ielā 26 0,19 SC„Vecmīlgrāvis” 

15. AGKM Cimzes ielā 3 0,18 SC„Vecmīlgrāvis” 

16. AGKM Vatsona ielā 11a 0,18 SC„Vecmīlgrāvis” 

17. AGKM Līksnas ielā 27  0,18 SC„Vecmīlgrāvis” 

18. AGKM Pētersalas ielā 17 0,13 SC„Vecmīlgrāvis” 

19. AGKM Ezera ielā 1 0,12 SC„Vecmīlgrāvis” 

20. AGKM Matīsa ielā 75 0,12 SC„Vecmīlgrāvis” 

21. AGKM Ludzas ielā 30/32 0,12 SC„Vecmīlgrāvis” 

22. AGKM Sparģeļu ielā 1 0,11 SC„Vecmīlgrāvis” 

23. AGKM Tvaika ielā 56 0,10 SC„Vecmīlgrāvis” 

24. AGKM Sparģeļu ielā 2 0,09 SC„Vecmīlgrāvis” 

25. AGKM Jāņa Asara ielā 8 0,09 SC„Vecmīlgrāvis” 

26. AGKM Rītupes ielā 19A 0,09 SC„Vecmīlgrāvis” 

Kopā: 81,71  

DAUGAVAS KREISAJĀ KRASTĀ 

Nr.p

.k. 

Avota 

tips 

Nosaukums Uzstādītā jauda, 

MW 

Piezīmes 

1. SC Imanta 405,1 (el. jauda 47.7 

MW) 

 

2. SC Zasulauks 201,73 SC „Imanta”  

3. SC Ziepniekkalns 110,00 (el. jauda 4,0 

MW) 

 

4. SC Daugavgrīva 31,78 (el. jauda 0.6 

MW) 

 

5. AGKM Trijādības ielā 5 18,00 SC „Imanta” 

6. AGKM Gobas ielā 33A 20,00 SC „Daugavgrīva” 

7. AGKM Keramikas ielā 2A 12,97 (el. jauda 2.33 

MW) 

SC„Daugavgrīva” 

8. AGKM Bauskas ielā 207A 6,00 SC„Vecmīlgrāvis” 

9. AGKM Gulbju ielā 22A 1,50 SC„Vecmīlgrāvis” 

10. AGKM Kalnciema ielā 160F 0,53 SC„Vecmīlgrāvis” 

11. AGKM Šampētera ielā 98 0,34 SC„Vecmīlgrāvis” 

12. AGKM Atgāzenes ielā 26 0,30 SC„Vecmīlgrāvis” 

13. AGKM Baldones ielā 8 0,20 SC„Vecmīlgrāvis” 

14. AGKM Ernestīnes ielā 30 0,18 SC„Vecmīlgrāvis” 
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15. AGKM Baldones ielā 2 0.17 SC„Vecmīlgrāvis” 

16. AGKM Robežu ielā 3/9 0,10 SC„Vecmīlgrāvis” 

17. AGKM Kalētu ielā 10 A 0,04 SC„Vecmīlgrāvis” 

Daugavas kreisajā krastā: 864,23  

Kopā AS „RĪGAS SILTUMS”: 945.94  

 

Ūdensapgāde no virszemes ūdensgūtnes 

 Dzeramā ūdens sagatavošanas kompleksā „Daugava” ūdeni ņem no Rīgas HES 

ūdenskrātuves un ar pirmā pacēluma sūkņu stacijas palīdzību pa diviem spiedvadiem 

(diametrā 1200mm) padod uz attīrīšanas iekārtām, kas atrodas pilsētas robežās. 

Kompleksā ietilpst arī pazemes rezervuāri ar tilpumu 4 x 8500m
3
 un otrā pacēluma sūkņu 

stacija. Ūdens sūkņu stacijai „Daugava” jauda ir 100000 m
3
/diennaktī, bet maksimālā 

jauda ir 160000 m
3
/diennaktī. 

Ūdensapgāde no pazemes ūdenskrātuvēm 

 Lielākā daļa patērētāju Daugavas labajā krastā ūdeni saņem no Baltezera, 

Zaķumuižas un Remberģu pazemes ūdensgūtnēm (50000- 60000m
3
/diennaktī.) 

 
 

Pazemes ūdens tiek ņemts no urbumiem. Pazemes gruntsūdens krājumi tiek papildināti 

no Mazā Baltezera, izmantojot infiltrācijas metodi.  

 Pazemes ūdensgūtnē „Baltezers- Zaķumuižas” ir 309 artēziskie urbumi, kuru 

jaudas ir sekojošas:  

            7.tabula 

Nr.p.k. Sūkņu stacijas nosaukums Jauda/ diennaktī (24h) 

1. Sūkņu stacija „Baltezers” 29 tūkst. m
3
/ 24h 

2. Sūkņu stacija „Baltezers- 1” 18 tūkst. m
3
/ 24h 

3. Sūkņu stacija „Baltezers- 2” 10 tūkst. m
3
/ 24h 

4. Sūkņu stacija „Zaķumuiža” 46 tūkst. m
3
/ 24h 

5. Sūkņu stacija „Remberģi” 12 tūkst. m
3
/ 24h 

SIA „Rīgas ūdens” pilsētas teritorijā ir divi artēziskie urbumi Jaunciemā ar kopējo jaudu 

450m
3
/24h, kuri ar dzeramo ūdeni centralizēti apgādā Jaunciema iedzīvotājus  

 Rīgas ūdensvada garums ir vairāk kā 1300km no dažāda materiāla cauruļvadiem. 

SIA „Rīgas ūdens” nodrošina pilsētas sadzīves notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz 

bioloģiskās attīrīšanas stacijai „Daugavgrīva”, to attīrīšanu un attīrīto ūdeņu izvadīšanu 

Rīgas jūras līcī. Rīgas kanalizācijas tīkla garums pārsniedz 900 km. Lai kanalizācijas 

ūdeņus, izmantojot kanalizācijas tīklu, aizvadītu līdz attīrīšanas iekārtām, darbojas vairāk 

kā 85 pārsūknēšanas stacijas un 4 pārsūknēšanas kameras. 

 Bioloģiskās attīrīšanas stacijā „Daugavgrīva” notekūdeņi tiek attīrīti gan mehāniski, 

gan bioloģiski. Stacijas jauda ir 200000m
3
/24h. 

 

III.SADAĻA 

Pašvaldības teritorijā iespējamie apdraudējumi un iespējamās sekas 

3.1. Dabas katastrofas  
ģeofiziskās (zemestrīces, zemes nogruvumi), hidroloģiskās (pali, plūdi, ledus 

sastrēgumi), meteoroloģiskās (lietusgāzes, krusa, sniega sanesumi, vētras, viesuļi), 

klimatoloģiskās (stiprs sals vai karstums, apledojums, sausums, mežu n kūdras purvu 

ugunsgrēki) bioloģiskās (epidēmijas, epizootijas, epifitotijas), kosmiskās (meteorītu 

nokrišana, ģeomagnētiskās vētras). 



 

 

Dabas katastrofas
15

 ir ekstremāli ģeofizikāli notikumi, bioloģiski procesi un lielas 

tehnoloģiskas avārijas, kas ir saistītas ar milzīgas enerģijas izdalīšanos vai materiālu 

pārvietošanos, kas rada lielus un neparedzētus draudus dzīvībai (cilvēku nāves, 

ievainojumus, slimības, stresu) un ievērojamu kaitējumu materiālām vērtībām 

(zaudējums, bojājums) un videi (piesārņojums, dzīvnieku un augu bojāeja). Ekonomiskos 

zaudējumus iespējams mērīt miljonos eiro, kā arī atstāt ilgtermiņa efektu (piemēram, pēc 

dabas katastrofām, samazinās tūristu skaits). Pēc pasaules pētījumu datiem, visvairāk 

cilvēkupuru ir tad, kad iedzīvotāji nav pietiekami informēti par tuvojošos dabas 

katastrofu. 

Dabas katastrofu sekas ir tiešas un netiešas: 

– tiešie efekti – sekas, kas parādās uzreiz pēc katastrofas, piemēram, nāve, 

ievainojumi, ekonomiskie zaudējumi, sagrūstot ēkām zemestrīces laikā; 

– netiešie efekti– parādās vēlāk, turklāt tos dažkārt ir grūti identificēt un sasaistīt ar 

katastrofu, piemēram, garīgās slimības, kas attīstās pēc šoka, smaga zaudējuma un 

nepieciešamības pārcelties dzīvot uz citu vietu. 

Zema atmosfēras gaisa temperatūra 

Latvijas klimatiskajos apstākļos vienu reizi 5 gados apledojuma laikā ledus 

čaulas sieniņu biezums uz vadiem 10 m augstumā virs zemes var sasniegt 5 mm, 

bet vienu reizi 10 gados ledus čaulas sieniņu biezums var būt lielāks par 10 mm. 

Apledojums kombinācijā ar vēju var izsaukt vadu deju. Tāpat iespējama slapja 

sniega piesalšana pie nojumēm snigšanas laikā. Sniega salipšana uz kokiem var 

izsaukt koku un zaru lūšanu.  

Sekas var izsaukt elektropārvades līniju vadu, balstu un izolatoru ķēžu 

bojājumus, kuru rezultātā var būt traucēta elektroenerģijas pārvade, bet tā nevar 

izsaukt cilvēku apdraudējumu objektā un notikumus ar katastrofālām sekām. 
Vētra , lietusgāzes, snigšana , apledojums, putenis

16
 

Vētra ir ļoti stiprs vējš, kura summārais ātrums 10 minūšu laikā sasniedz vismaz 24 

m/s, bet vēja ātrums brāzmās var sasniegt pat 100 m/s (360 km/h) lielu ātrumu. 

Viesuļvētra ir ārkārtīgi spēcīga, postoša virpuļkustības vētra, kuras centrā ir ļoti 

zems atmosfēras spiediens, bet tās ārējā malā plosās negaiss ar spēcīgu vēju un 

lietusgāzēm. Indijas okeāna reģionā, pārsvarā Dienvidaustrumāzijā, tropiskos ciklonus 

sauc par taifūniem, savukārt Amerikā ļoti spēcīgus tropiskos ciklonus sauc par orkāniem. 

Viesuļvētras veidojas tikai virs okeāniem, kur ir silts ūdens. Šāds ūdens galvenokārt ir 

tikai tropu joslā, tādēļ šīs vētras arī dēvē par tropiskajiem cikloniem. Siltais ūdens 

patstāvīgi iztvaiko, rezultātā veidojot lielas gaisa masas ar augstu gaisa mitrumu. Ūdenim 

kondensējoties, veidojas mākoņi, kuri savērpjas virpulī. 

Viesuļvētras raksturojumi: 

–  vēja ātrums virpulī – no 120 līdz 300 km/h; 

–  epicentra pārvietošanās ātrums – no 5 līdz 45 km/h; 

–  viļņu augstums okeānos – no 15 līdz 25 metriem; 

–  nokrišņu daudzums diennaktī – līdz 1 000 milimetriem. 

Vētra ar vēja ātrumu 25m/s un vairāk var radīt elektrolīniju pārrāvumus, kontaktu 

un kabeļu bojājumus, pilsētas elektrotransporta un elektrovilciena līnijās elektroenerģijas 

un ūdens padeves pārtraukumus, koku nogāšanos uz ceļa braucamās daļas, ēku un būvju 
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konstrukciju nogrūšanu, jumtu noraušanu, ūdens līmeņa strauju paaugstināšanos, kā arī 

elektrisko sakaru līniju bojājumus. 

 

VIZUĀLĀ VĒJA ĀTRUMA NOVĒRTĒŠANAS Boforta skala
17

 

Vēja 

ātrums 

ballēs 

Vēja ātrums 

 (vidējais 10 

min.)  

m/s 

Vēja  

nosaukums 

 

Pazīmes 

0 0 - 0,2  bezvējš Dūmi ceļas gaisā stāvus vai gandrīz 

stāvus. Koku lapas nekustas. Ūdens 

virsma spoguļgluda. 

1 0,3 - 1,5  vēja vēsma Dūmi ceļas uz augšu ieslīpi. Var noteikt 

vēja virzienu. Uz ūdens virsmas nelieli 

zvīņveida vilnīši. 

2 1,6 - 3,3  viegls vējš Vēja kustību jūt uz sejas. Čaukst koku 

lapas. Uz ūdens īsi, stāvi viļņi. 

3 3,4 - 5,4  lēns vējš Kustas lapas un sīkie zariņi. Sāk kustēties 

garāka zāle un labība. Viļņu virsotnes 

plīst bez putām. 

4 5,5 - 7,9 

  

mērens vējš Lokās tievie koku zari. Gaisā ceļas 

putekļi. Viļņojas zāle un labība. Jūrā viļņi 

kļūst garāki, virsotnēm plīstot, rodas 

baltas putas. 

5 8,0 - 10,7 

  

mēreni stiprs 

vējš 

Lokās koku gali un tievākie stumbri. Sāk 

veidoties viļņu grēdas, jūra balti "zied", 

krastā dzirdama šalkoņa. 

6 10,8 - 13,8 

  

stiprs vējš Lokās resni koku zari, šalc mežs. Zāle un 

labība brīžam liecas līdz zemei. Dūc 

telegrāfa vadi. Viļņi jūrā sāk plīst, 

bangojuma šalkoņa pāriet dunoņā. 

7 13,9 - 17,1 

  

ļoti stiprs 

vējš 

Lokās koku stumbri, liecas lieli zari. 

Cilvēks, ejot pret vēju, izjūt pretestību. 

Dzirdama vēja svilpšana gar ēkām, 

nekustīgiem priekšmetiem. Viļņi kraujas 

augstumā un bieži plīst. 

8 17,2 - 20,7 

  

vētrains Liecas lieli koki, lūst tievi zari. Cilvēka 

gaita pret vēju ievērojami apgrūtināta. 

Tālu no krasta dzirdama ūdeņu 

bangojuma dunoņa. 

9 20,8 - 24,4 

  

vētra Vējš lauž resnos koku zarus, nodara 

nelielus bojājumus ēkām, izkustina no 

vietas vieglus priekšmetus. Jūrā ir garas, 

plīstošas putu klātas viļņu grēdas. Tikai 

vietām - viļņu ieplakās - ūdens brīvs no 

putām. 
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10 24,5 - 28,4 

  

stipra vētra Vējš lauž atsevišķus kokus, nodara citus 

postījumus. Jūra ir baltās putās, vēja 

uzrautās šļakatas pilda gaisu un samazina 

redzamību. 

11 28,5 - 32,6 

  

ļoti stipra 

vētra 

Vējš lauž resnu koku stumbrus, plēš 

jumtus un nodara citus ievērojamus 

postījumus. Jūras virsma blīvi pārklāta ar 

putām, horizontālā redzamība jūras 

virzienā minimāla. 

12 32,7 un vairāk orkāns Ļoti lieli postījumi. Vējš izrauj kokus ar 

visām saknēm. 

 

Stipra snigšana– ar sniega segas palielināšanos 12 stundās par  6 – 14 cm un 

vairāk, putenis un apledojums var izsaukt pilsētas transporta kustības un iedzīvotāju 

pārvietošanās traucējumus, transporta avārijas, elektropārvaldes un elektronisko sakaru 

līniju bojājumus, elektroenerģijas padeves pārtraukumus. 

Plūdi ir neregulāra ūdens līmeņa celšanās jebkurā gada laikā un vietā, radot lielu 

ūdenstilpei pieguļošo teritoriju– palieņu un citu teritoriju– applūšana. Plūdi spēj izraisīt 

tūlītējas un vēlīnas sekas.  

Tūlītējas sekas ir saistītas ar fizikālu ietekmi, piemēram: 

1. bojātas automašīnas, sagrauti tilti, ēkas un aizsprosti; 

2. noslīkuši cilvēki un dzīvnieki; 

3. ūdens vides izraisītas slimības (piemēram, pārplūstot kanalizācijas akām) 

rada epidēmiju. 

Vēlīnās sekas: 

1. pasliktināta ūdens kvalitāte – tīrs dzeramais ūdens kļūst nepieejams; 

2. piesārņotais ūdens rada nehigiēniskus apstākļus un var izplatīties slimības; 

3. tiek iznīcināti kultivēto augu tīrumi, kas izraisa nepietiekamus pārtikas 

krājumus (ja plūdi skāruši lielas tīrumu platības plašā reģionā, arī badu). 

Plūdu ilgtermiņa sekas parādās arī ekonomikā, radot prasību pēc papildu līdzekļiem, 

lai likvidētu plūdu sekas, piemēram, atjaunotu mājokļus un infrastruktūru, atrisinātu 

pārtikas un ūdens apgādi, atjaunotu ārvalstu tūrismu.  

Pavasaros, atkarībā no laika apstākļiem, Daugavā var veidoties ledus sastrēgumi, un 

var applūst ievērojamas teritorijas.  

Plūdu draudus Rīgai var radīt rietumu vējš 2 - 3 dienu laikā ar ātrumu vidēji 20m/s, 

kas pēc tam, pārejot ziemeļrietumu vējā, sadzen jūras ūdeni Daugavā vai Lielupē.  

Rīgas HES ar ūdenskrātuves tilpumu 339milj. m
3
, dambja pārāvuma gadījumā var 

tikt appludināti 41,9 km
2
 Rīgas teritorijas. 

Katastrofas HES kaskādē var notikt avāriju rezultātā elektrosadales sistēmās; 

hidroturbīnu bojājumu gadījumā; dambja pārrāvuma gadījumā. 

Galvenie veicamie pasākumi negadījumu nepieļaušanai un kaitējuma mazināšanai: 

1. komunālo tīklu uzturēšana tehniskā kārtībā; 

2. savlaicīga informācijas saņemšana par dabas stihijas draudiem; 

3. operatīva rīcība negadījuma laikā; 

4. operatīva cilvēku un materiālo vērtību evakuācija nepieciešamības gadījumā; 

5. sadarbība ar glābšanas dienestiem. 

 Mežu un kūdras purvu ugunsgrēki. Vislielākā iespējamība - vasarā liela 

sausuma un karstuma periodā, vai arī kūlas dedzināšanas laikā, ja sauss pavasaris. 
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Pavisam Rīgā ir 10 mežu masīvi, no kuriem lielākie ir Kleistu – Bolderājas, Vecāķu– 

Vecdaugavas, Biķernieku, kā arī Buļļu, Imantas, Mārupes, Mangaļsalas, Jaunciema, 

Šķirotavas un Juglas masīvi. 

Oglekļa monoksīds (tvana gāze) parasti ir visbīstamākā gāze, kas rodas 

ugunsgrēkā. Ūdeņraža cianīds ir toksiskā gāze, kas rodas, ja deg pamesti slāpekli 

saturošie materiāli. Ūdeņraža cianīda daudzums palielinās, pieaugot degšanas 

temperatūrai. Fluoru  saturošas vielas augstā temperatūra izdala fluorūdeņradi. 

Sekas – apdegumi, saindēšanas ar dūmiem, slikta pašsajūta, stress, kas var izraisīt 

nāves gadījumus. 

 Ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbus vada VUGD augstākā amatpersona, 

kura ieradusies notikuma vietā. VUGD RRZC koordinē notikumu seku likvidācijā 

iesaistīto VUGD struktūrvienību un citu institūciju sadarbību.  

 Zemestrīces izsauc zemes garozas seismiskās svārstības, kā arī vulkānu 

izvirdumi. Rīgas administratīva teritorija neatrodas seismiski aktīvā zonā, tomēr 

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

konstatētas 28 zemestrīces, t. sk. arī samērā stipras. Pēdējās astoņas samērā stiprās 

zemestrīces notikušas no 1976. gada līdz 2004. gadam. Šo inducēto zemestrīču 

magnitūda pēc Rihtera skalas bija no 3,5 līdz 5 ballēm.
18

 

 Virs zemestrīces izcelšanās vietas, tā ir jūtama, kā Zemes virsmas trīcēšana un 

drebēšana, dažreiz arī ir redzamas Zemes virskārtas izmaiņas. Pēc spēcīgām zemestrīcēm, 

kuras notiek jūrā netālu no sauszemes un ir ievērojamas jūras dibena izmaiņas,  var 

izcelties viļņi. Zemestrīču svārstības var arī izraisīt zemes nogruvumus, kā arī vulkānisko 

darbību.
19

 Sekas parādās nekavējoties pēc zemestrīces – nāves gadījumi, ievainojumi, 

stress, ekonomiskie zaudējumi sagrūstot ēkām zemestrīces laikā. 

 Rihtera skalas magnitūdas un seku iestāšanas apraksts: 

1) mazāk nekā 2.0 balles, nejūtama svārstība ir mazāka nekā jūtīguma robeža. Tikai 

ar seismogrāfiem var reģistrēt to, ka tā bijusi;  

2) 2.0-2.9 - vāja, svārstības jūt tikai atsevišķi cilvēki, kuri atrodas ēkās, īpaši augšējos 

stāvos; 

3) 3.0-3.9 - vāja, daži cilvēki arī ārpus ēkām izjūt zemestrīci. Svārstības ir līdzīgas 

satricinājumiem, ko rada smagās mašīnas braukšana. Daži cilvēki pamana priekšmetu 

pastiprinātu šūpošanos, īpaši ēku augšējos stāvos. 

4) 4.0-4.9 - Viegla, maz cilvēku nejūt šo zemestrīci, galvenokārt, tie kas atrodas 

ārpus ēkām. Manāma durvju virināšanās, trauku šķindoņa, mazliet dreb mēbeles. 

Priekšmeti, kuri karājās, piem., lustras, iesvārstās; 

5) 5.0-5.9 - Viduvēja, ir novērojami bojājumi ēku sienās, bet tikai mazos apvidos. 

Ūdens traukos spēcīgi viļņojas. Daži priekšmeti var nokrist no sienām, plauktiem. 

Spēcīgi svārstās priekšmeti, kuri karājas; 

6) 6.0-6.9 - Stipra, 100 kilometru rādiusā ir izjūtama zemestrīce. Ēkas grīļojas, 

spēcīgi šūpojas priekšmeti, kuri karājas. No plauktiem un sienām krīt nost trauki 

un gleznas. Var pārbīdīties mēbeles. Parādās plaisas sienās; 

7) 7.0-7.9 - Spēcīga, ir novērojumi nopietni postījumi plašā teritorijā. Grūti nostāvēt 

kājās. Var apgāzties mēbeles. Ēku sienās parādās lielas plaisas, kuru rezultātā ēkas 

var arī sabrukt; 
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Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra metodiskais materiāls Civilajā aizsardzībā 
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 Pieejams: https://lv.wikipedia.org/wiki/Zemestr%C4%ABce 



 

 

8) 8.0-8.9 - Apjomīga, ir novērojami nopietni postījumi vairāku simtu kilometru 

rādiusā no epicentra. Cilvēki nespēj stāvēt kājās. Uz Zemes virsmas parādās plaisas. Tiek 

spēcīgi bojātas visas ēkas, daudzas ēkas sabrūk; 

9) 9.0-9.9 - Apjomīga, ir novērojami nopietni postījumi vairāku tūkstošu kilometru 

rādiusā no epicentra. Zemē parādās lielas plaisas, brūk ēkas, tilti. Daudz cilvēku upuru; 

10) 10.0+ - Apjomīga, nav reģistrēta. Šādu zemestrīci varētu izraisīt meteorīta 

nokrišana. 

3.2. Cilvēku izraisītās jeb tehnogēnās katastrofas 

Ražošanas avārijas ar ķīmisko, radioaktīvo un bioloģiski aktīvo vielu noplūdi, 

ugunsgrēki ēkās un saimnieciskajos objektos, sprādzieni, transporta avārijas, dambju 

pārrāvumi, ēku un būvju sabrukšana. 

Rīgā atrodas ievērojams daudzums uzņēmumu, kuri tehnoloģiskajā procesā lieto, 

ražo, uzglabā un transportē bīstamas vielas, kas ražošanas avāriju vai kādu ārējo faktoru 

iedarbības rezultātā var izraisīt katastrofas, apdraudēt cilvēku veselību un dzīvību, kā arī 

radīt draudus īpašumam un videi.  

Rūpnieciskās avārijas. Lai likvidētu vai ierobežotu rūpnieciskās avārijas vai 

objektu teritorijā un samazinātu to ietekmi un cilvēkiem, īpašumu un vidi, riska objektos 

ir izstrādāti CA plāni, tiek sniegta informācija riska zonā skarto māju iedzīvotājiem par 

drošu rīcību. 

VUGD RRP izstrādāti Ārpusobjektu CA plāni paaugstināta riska objektiem (skatīt 

pielikumus). Ārpusobjekta CA plāns nosaka valsts institūciju, pašvaldību un komersantu 

pasākumus, materiālās rezerves un citus resursus, kas paredzēti neatliekamām darbībām 

katastrofas gadījumā. 

Bīstamo ķīmisko vielu un produktu (turpmāk – bīstamo vielu) noplūde var notikt: 

1) rūpniecisko avāriju gadījumos stacionāros paaugstinātas bīstamības objektos, kas 

uzglabā, ražo, pārstrādā vai apsaimnieko bīstamās vielas; 

2) transporta avāriju gadījumos bīstamo kravu pārvadāšanas laikā ar transporta 

līdzekļiem (autotransportu, dzelzceļa transportu, gaisa kuģiem). 

Izplūdušās bīstamās vielas var neatgriezeniski ietekmēt cilvēkus, vai pat izraisīt 

viņu bojāeju, radīt ievērojamu vides (ekosistēmas) piesārņojumu, kā arī iniciēt 

sprādzienu, ugunsgrēku. Bīstamās vielas var būt toksiskas, ar augstu reaģētspēju, 

sprādzienbīstamas, viegli uzliesmojošas vai kodīgas. Toksiskās vielas nokļūst organismā: 

ieelpojot saindētu gaisu, absorbējot caur ādu, uzņemot caur muti. Dažas bīstamās vielas 

izsauc vispārēju organisma saindēšanos. Citas vielas ietekmē tikai noteiktus orgānus. 

Tādas gāzes kā hlors, sēra dioksīds un amonjaks var nopietni bojāt plaušas. Iedarbības 

efekts ir atkarīgs no vielu toksiskuma dažādā līmeņa. Sākoties ugunsgrēkam var izdalīties 

ļoti toksiski degšanas produkti, kas izplatās apkārtnē vai nu tieši ugunsgrēka, vai tā 

dzēšanas pasākumu rezultātā. Risks cilvēkiem ir atkarīgs no konkrētās vielas īpašībām, 

daudzuma, noplūdes intensitātes un vietas, meteoroloģiskajiem apstākļiem, attāluma līdz 

objektam, kā arī citiem faktoriem. Bīstamo vielu noplūde var izraisīt sprādzienu, 

ugunsgrēku, bīstamo ķīmisko vielu noplūdi, cilvēku upurus, ka arī vides piesārņošanu. 

Transporta avārijas. Avārijas var notikt uz ielas, ielu krustojumos, uz dzelzceļa un 

dzelzceļa mezgla stacijās, kā arī upēs un jūrā. Autotransporta avārijas var izraisīt tā 

tehniskais stāvoklis, satiksmes drošības noteikumu neievērošana, neapmierinošs ielu 

seguma un ielu aprīkojuma tehniskais stāvoklis, kā arī terorisms. 

Ūdenstransporta avārijas var izraisīt tā tehniskais stāvoklis, satiksmes drošības 

noteikumu neievērošana, kā arī terorisms. 
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Dzelzceļa avārijas var izraisīt ritošā sastāva bojājumi, terora akti dzelzceļa stacijās 

vai savstarpēja sadursme. 

Avārijas uz dzelzceļa, autotransporta un ūdenstransporta avārijas var izraisīt 

sprādzienus, ugunsgrēkus, kā arī bīstamo ķīmisko vielu noplūdi, radot cilvēku upurus un 

vides piesārņojumu. 

Radioaktīvais piesārņojums.
20

 Latvijas valstij, tai skaitā Rīgas pilsētai, radiācijas 

piesārņojums draud galvenokārt no citu valstu atomelektrostacijām. No Latvijas robežām 

300 km rādiusā darbojas 17 enerģētiskie kodolreaktori, no tiem 8 ir Černobiļas tipa. 

Potenciāli bīstamākais kodolobjekts ir bijusī Ignalinas atomelektrostacija, jo tā 

atrodas astoņu kilometru attālumā no Latvijas robežas. Lai gan Ignalinas 

atomelektrostacija tika slēgta 31.12.2009., jāņem vērā, ka tajā lietotā kodoldegviela tiek 

uzglabāta bijušās atomelektrostacijas teritorijā, bet tuvākajos gados iespējams tur tiks 

uzsākta jaunās Visaginas atomelektrostacijas celtniecība.
21

 

Radioaktīvā piesārņojuma gadījumos paredzēta hermetizēto telpu izmantošana, pēc 

nepieciešamības izmantojot papildus viegli pieejamos IAL. 

Ņemot vērā VVD RDC ieteikumu, lēmumu par radiācijas avārijā cietušo iedzīvotāju 

evakuāciju pieņem Pašvaldība. 

Evakuāciju veic, pārvietojot radiācijas avārijā cietušos iedzīvotājus no patstāvīgās 

dzīvesvietas, kā arī no darba un atpūtas vietām, lai novērstu vai samazinātu viņu 

apstarošanos un nepieļautu radiācijas avārijas kaitējumu. Evakuāciju veic, ja no 

radioaktīvā mākoņa paredzamā jonizējošā starojuma dozas jauda ir 1 uSv (100 uR/h) 

brīdinājums - 0,2 uSv/h (20 uR/h) un CA gatavība tiek izziņota no 0,5 uSv/h (50 uR/h). 1.

 Nesankcionētas darbības ar jonizējošā starojuma avotiem. VVD RDC veic 

darbības, lai ieviestu kārtību Latvijā esošo jonizējošā starojuma avotu uzskaitē un 

glabāšanā, tomēr ir gadījumi, kad tiek atklāti neatbilstoši glabāti vai pamesti jonizējošā 

starojuma avoti. 

Jonizējošā starojuma objekti Rīgā
22

 

8.tabula  

Darbības veids (iekārta) Radionukleīds Aktivitāte  

Bg 

Darbības vieta 

adrese 

Valsts asinsdonoru centrs, 

gamma starošanas iekārta 

„BIOBEAM- 2000” 

Cs-137 44,4·10
12

 Valsts Asins donoru 

centrs, Rīgā, Sēlpils 

iela 6 

Onkoloģiskās apstarošanas 

iekārta 

Co-60 ~1,9·10
14

 BO VU Latvijas 

Onkoloģijas centrs, 

Rīgā, Hipokrāta ielā 

4 

Ciklotrons 
15

O, 
18

F ~3,7·10
11 

SIA “Nukleārās 

medīcinas centrs”, 

Rīgā, Gardenes ielā 

13 

                                                 
20 Valsts civilās aizsardzības plāna 20.pielikums “Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie 

pasākumi” regulē rīcību radiācijas gadījumā 
21 Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra metodiskais materiāls Civilajā aizsardzībā 
22 Valsts civilās aizsardzības plāns. Tabulā uzskaitīts valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekts ugunsgrēka, terora akta, 

diversijas un radiācijas drošības normu neievērošanas rezultātā, kas var radīt apdraudējumu objekta darbiniekiem un 

piesārņojumu objekta teritorijā un ārpus tās 

 



 

 

 

Transporta avārijas, pārvadājot radioaktīvos materiālus. Pārvadājot 

radioaktīvos materiālus, jāievēro speciālas prasības, piemēram, radioaktīvās vielas ievieto 

speciālos konteineros, kravu marķē ar radiācijas bīstamības zīmi, tomēr nevar izslēgt 

gadījumu, ka transporta avārijas rezultātā radioaktīvie materiāli nokļūst ārpus konteinera. 

Elektrotīklu bojājumi. Elektrotīklu bojājumus var izsaukt vadu apledojums, 

snigšana, vēja iespaidā nogāzto koku uzkrišana uz elektropārvades līnijām, bojājumi 

transformatoru apakšstacijās, terora akti u.c. 

Dabas gāzes apgādes avārija. Avārija var notikt plīstot dabas gāzes vadam, dabas 

gāzes vadu mehāniski bojājot. Avārija var izsaukt dabas gāzes piegādes pārtraukumu. 

Avārijas siltumapgādes sistēmās var rasties elektroapgādes avārijas rezultātā, kā 

arī liela sala gadījumā (ūdensvada aizsalšana). Apakšzemes inženierkomunikāciju 

plīsumi. Var pārtraukt ēku siltumapgādi. Bojājumi siltumtīklos var izraisīt apakšzemes 

inženierkomunikāciju applūšanu, ielu izskalošanu, siltumapgādes tīklu, ēku 

siltumapgādes applūšanu, ielu izskalošanu, siltumapgādes tīklu, ēku siltumapgādes 

sistēmu un ūdensvada aizsalšanu. Gāzes vadu vai elektrolīniju bojājumu rezultātā var tikt 

pārtraukta siltumapgāde. 

Avārijas ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmās notiek maģistrālo un sadales 

cauruļvadu bojājumu rezultātā, kas izsauc spiediena kritumu sistēmā. Avārijas 

energoapgādes sistēmās var izsaukt aukstā ūdens apgādes sistēmu sūkņu apstāšanos. 

Kanalizācijas sistēma nodrošina notekūdeņu (fekāliju, saimniecisko, ražošanas, 

atmosfēras nokrišņu) pieņemšanu un novadīšanu, ieskaitot to bioloģisko attīrīšanu. Ļoti 

bīstama ir notekūdeņu iekļūšana tīrā ūdens cauruļvados dažādu avāriju rezultātā.  

Sekas avārijām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās var izraisīt spiediena 

kritumu sistēmā, ceļu un ielu izskalošanu, pagrabu un pazemes telpu applūšanu, avārijas 

energoapgādes sistēmas, applūdi uz ielām un to posmiem, ar neattīrītiem notekūdeņiem 

var tikt piesārņota vide, tai skaitā virszemes ūdeņi, notekūdeņu noplūdes vietās un 

ilgstoši nenovadot ūdeni, rodas labvēlīgi apstākļi dažādu infekcijas perēkļu slimību 

ierosinātāju izplatībai. 

Avārijas sakaru uzņēmumos galvenokārt var rasties elektropadeves avārijas 

gadījumos, dabas katastrofu rezultātā, kā arī iespējamo terorisma gadījumā. 

3.3. Sabiedriskās nekārtības, terora akti un iekšējie nemieri 

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. 

Terorisms – bīstams riska veids, kas var apdraudēt iedzīvotāju drošību. 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 iespējamos notikumu scenāriju, seku 

ietekmi uz iedzīvotājiem, attiecīgo teritoriju un vidi. Nopietns apdraudējums Valsts 

stabilitātei un drošībai ir starptautiskā terorisma izplatība, kas var izpausties arī kā 

bioloģiskais terorisms. Lai sekmīgi cīnītos ar terorismu nepieciešama attiecīgu dienestu 

pastāvīga gatavība un cieša sadarbība. 
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 Iekšējie nemieri var rasties teritorijas iekšienē, kā rezultātā var tikt nodarīts 

kaitējums cilvēku veselībai, izdemolētas valsts un pašvaldību iestādes, sabojāti transporta 

līdzekļi.  

Ēku un būvju sabrukšanu var izraisīt: 

 sprādziens; 

 dabas katastrofas (piemēram, ļoti stipra vētra, plūdi, zemestrīce); 

 būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu neievērošana (piemēram, 

neatbilstoša būvmateriālu kvalitāte, nepareizs inženiertehniskais risinājums, 

nelikumīga būvniecība); 

 būvju, ēku vai būvkonstrukciju tehniskais nolietojums; 

 terora akts; 

 citi faktori, kas var ietekmēt būvju un ēku nestspēju un noturību (piemēram, 

ugunsgrēks, citu būvdarbu veikšana blakus ēkai vai būvei, apjomīgu 

priekšmetu ietriekšanās ēkā vai būvē, bīstamo ķīmisko vielu iedarbība, avārija 

maģistrālajos vai sadales ūdens apgādes cauruļvados, karš vai militārs 

iebrukums). 

 Ēku un būvju sabrukšanas dēļ var būt cilvēku upuri, nodarīts kaitējums cilvēku 

veselībai, nodarīti materiālie zaudējumi, kaitējums videi, var tikt bojātas 

inženierkomunikācijas (gāzes apgāde, elektroapgāde, siltumapgāde, ūdens apgāde). 

Vienlaikus šāds notikums var izraisīt plašu sabiedrisko rezonansi, kas var pārtapt 

sabiedriskās nekārtībās. 

3.4. Epidēmijas, epizootijas, epifitotijas 

Epidēmijas – saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likumu epidēmija ir 

infekcijas slimības izplatīšanās tādos apmēros, kas pārsniedz konkrētai teritorijai 

raksturīgu saslimstības līmeni, vai arī slimības parādīšanās un intensīva izplatīšanās 

teritorijā, kurā iepriekš tā nav reģistrēta. Epidēmiju, kas skar plašas ģeogrāfiskās 

teritorijas vai kontinentus, sauc par pandēmiju. Pandēmijai raksturīgs ievērojams 

saslimšanas gadījumu pieaugums un strauja infekcijas izplatīšanās ar vairākiem smagas 

formas gadījumiem un netipiski augstu mirstību. Pandēmija var būt ilgstoša, no dažām 

nedēļām līdz vairākiem mēnešiem.  

Rīgas administratīvajā teritorijā par potenciāliem cilvēku masveida saslimšanas 

avotiem uzskatāmi pārtikas apritē (t.sk. dzeramā ūdens piegādē) un sadzīves 

pakalpojumu sniegšanā iesaistītās komercsabiedrības, IK, 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. 

Minētajos gadījumos veselības iestādes strādās pastiprinātā režīmā, iespējams, 

piesaistot papildus resursus. Pasākumus minētajos gadījumos nepieļaušanai un kaitējuma 

mazināšanai, nosaka Epidemioloģiskās drošības likums un ar to saistītie MK noteikumi. 

Epizootija – dzīvnieku infekcijas slimība, kurai raksturīga dzīvnieku masveida 

saslimšana un strauja izplatība, un kuru rada lielus sociālekonomiskus zaudējumus, 



 

 

ierobežojumus, ierobežo starptautisko tirdzniecību ar dzīvniekiem un dzīvnieku 

izcelsmes produktiem. 

Epifitotijas – augu saslimstības iedala karantīnas un nekarantīnas slimībās.
23

 Pret 

karantīnas slimībām savlaicīgi tiek konstatēta infekcijas izraisītāja klātbūtne un tiek 

iznīcināti attiecīgie infekcijas perēkļi, kā aktuālākā var būt kartupeļu gaišā gredzenpuve, 

augļukokiem – Bakteriālā iedega. Nekarantīnas slimības savlaicīgi tiek ierobežotas, 

lietojot augu aizsardzības līdzekļus. Kā raksturīgākā Latvijā sastopama kartupeļu lakstu 

puve.  

 

IV.SADAĻA 

Civilās aizsardzības organizācija pašvaldībā 

 

Pašvaldības CAK ir koordinējoša un konsultatīva institūcija. Komisijas darbības 

mērķis ir koordinēt CA pasākumus katastrofu un to draudu gadījumā, kā arī veicināt CA 

jautājumu risināšanu.
24

 

Rīgas pilsētā ir izveidota CAK, kuru vada Rīgas domes priekšsēdētājs, bet CAK 

vietnieki ir VUGD priekšnieks un Rīgas domes izpilddirektors. CAK priekšsēdētājs 

atbildīgs par CA uzdevumu izpildi Rīgas pilsētā.  

Ņemot vērā iespējamos apdraudējumus pašvaldības teritorijā, komisijas sastāvā 

var iekļaut pārstāvjus no republikas pilsētas vai novada pašvaldības; VUGD; VP; NBS 

(zemessardzes); Valsts meža dienesta; AS “Latvenergo“; ārstniecības iestādes un 

pašvaldības sociālās aprūpes struktūrvienības; citām institūcijām, ja tas veicina komisijas 

darbības efektivitāti (CAK nolikums pielikumā). 

 

RP CAK struktūra 

 

Komisijas priekšsēdētājs: Rīgas domes priekšsēdētājs 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieki: VUGD; Rīgas pilsētas izpilddirektors. 

Valsts un pašvaldības amatpersonas : RD Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas 

jautājumu komiteja; RPP; VP RRP. 

Pieaicinātās amatpersonas :  

Rīgas domes Labklājības departamenta direktors; 

Rīgas domes Satiksmes departamenta direktors; 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktors; 

NBS atbildīgā amatpersona; 

Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības virsmežzine; 

SIA „Rīgas meži” Meža apsardzības daļas vadītājs; 

RP SIA „Rīgas satiksme” ekspluatācijas direktors; 

AS “Latvenergo”; 

NMPD Rīgas reģionālā centra vadītāja vietniece operatīvos jautājumos; 

NMPD Katastrofu medicīnas gatavības plānošanas un koordinācijas nodaļas vadītāja; 

SIA „Rīgas ūdens” tehniskais direktors; 

AS “Rīgas siltums” valdes loceklis; 

AS “Latvijas gāze” Ekspluatācijas un tehniskā departamenta vadītājs; 

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” valdes deleģētais pārstāvis; 

VAS „Latvijas dzelzceļš” Rīgas ekspluatācijas iecirkņa vadītāja vietnieks; 
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 Valsts civilās aizsardzības plāns 
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AS „Sadales tīkls” Rīgas pilsētas Ekspluatācijas daļas Pārdaugavas elektrotīkla nodaļas 

vadītājs; 

SIA „Lattelecom” Personāla vadības dienesta direktore; 

AS „Ceļu pārvalde” vecākais darba aizsardzības inženieris. 

 



 

 

RP CAK ir šādi uzdevumi
25

: 

 

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; 

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

starptautisko organizāciju palīdzības saņemšanu; 

3. koordinēt evakuācijas pasākumus, iedzīvotāju izvietošanu, ēdināšanu, 

medicīniskās palīdzības sniegšanu, apgādi pagaidu dzīvesvietās, kā arī cita 

veida palīdzības sniegšanu katastrofās cietušajiem; 

4. organizēt preses konferences plašsaziņas līdzekļu un elektronisko sabiedrības 

saziņas līdzekļu pārstāvjiem, lai informētu sabiedrību par katastrofu draudiem, 

notikušām katastrofām un veiktajiem pasākumiem to seku likvidēšanā; 

5. pēc apdraudējuma pārvarēšanas novērtēt veiktos pasākumus un, ja 

nepieciešams, sniegt attiecīgajām institūcijām ieteikumus par materiāli 

tehniskās bāzes atjaunošanu un priekšlikumus valsts materiālo rezervju 

pilnveidošanai; 

6. izskatīt pašvaldības (pašvaldību) CA plānu un sniegt VUGD attiecīgajai 

struktūrvienībai priekšlikumus tā precizēšanai; 

7. piedalīties vietēja, reģionāla un valsts mēroga CA mācībās; 

8. izskatīt citus ar attiecīgās pašvaldības (pašvaldību) drošību saistītos CA 

jautājumus. 

 

RP CAK ir šādas tiesības: 

 

1. uzaicināt uz komisijas sēdēm valsts, pašvaldību un citu institūciju 

amatpersonas un speciālistus; 

2. izveidot ekspertu grupas darbam katastrofas vietā; 

3. vērsties VUGD ar ierosinājumu iesaistīt valsts materiālo rezervju resursus; 

4. ierosināt komisijas priekšsēdētājam vērsties Krīzes vadības padomē, ja 

pašvaldības (pašvaldību) rīcībā esošie resursi ir nepietiekami reaģēšanas un 

seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanai; 

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

ieviešanu pašvaldības (pašvaldību) teritorijā; 

6. pieprasīt un bez maksas saņemt no iestādēm un komersantiem uzdevumu 

izpildei nepieciešamo informāciju; 

7. pieprasīt NBS vienību iesaistīšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
 

RP CAK darba organizācija: 

 

1. komisijas sēdes rīko, ja notikusi katastrofa vai pastāv tās draudi, kā arī citu 

jautājumu risināšanai CA jomā; 

2. lēmumu par komisijas sasaukšanu pieņem komisijas priekšsēdētājs pēc savas 

iniciatīvas vai komisijas locekļa ierosinājuma. Komisijas priekšsēdētāja 

prombūtnes laikā visas komisijas priekšsēdētāja funkcijas pārņem komisijas 

priekšsēdētāja vietnieks; 
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3. komisijas priekšsēdētājs nosaka sēdes darba kārtību un iesaista komisijas darbā 

komisijas locekļus. Komisijā izskatāmos jautājumus komisijas priekšsēdētājam 

(komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā – komisijas priekšsēdētāja 

vietniekam) var rakstiski iesniegt jebkurš komisijas loceklis; 

4. komisijas sēdes vada un komisijas sēdes protokolus paraksta komisijas 

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

komisijas locekļu; 

5. komisijas sēdes ir atklātas. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu 

vairākumu. Katram komisijas loceklim ir viena balss. Ja balsu skaits sadalās 

vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja (komisijas priekšsēdētāja 

prombūtnes laikā – komisijas priekšsēdētāja vietnieka) balss. Pieaicinātajām 

amatpersonām un speciālistiem ir padomdevēja tiesības; 

6. komisijas sekretārs ne vēlāk kā divas dienas pirms sēdes (ja notikusi katastrofa 

– nekavējoties) paziņo komisijas locekļiem par sēdes norises vietu un laiku, kā 

arī nosūta komisijas locekļiem sēdes darba kārtību; 

7. komisijas priekšsēdētājs informē komisiju par pieņemto lēmumu izpildi; 

8. komisijas sēdes protokolē komisijas sekretārs. Komisijas sekretārs piecu 

darbdienu laikā nosūta komisijas locekļiem sēdes vadītāja parakstītā protokola 

kopiju; 

9. komisijas priekšsēdētājs nosaka komisijas sēžu norises vietu un komisijas 

uzdevumu izpildei katastrofu pārvaldīšanā izmantojamās telpas. 

 

RP CAK pieaicināto locekļu pienākumi: 

 

Pašvaldības CAK locekļu pienākumi ir koordinēt CA pasākumus katastrofu un to 

draudu gadījumā, kā arī veicināt CA jautājumu risināšanu Rīgas pilsētas administratīvajā 

teritorijā. 

 
V.SADAĻA 

Katastrofu pārvaldīšanā iesaistāmie resursi 

 

 Pašvaldībai ir noslēgtie līgumi ar sekojošām iestādēm, organizācijām un 

komersantiem par pakalpojumu sniegšanu katastrofās (negadījumos) cietušajiem 

iedzīvotājiem: 

1. Par cietušo personu pagaidu izmitināšanu katastrofu izraisīto seku un to draudu 

gadījumā Rīgas pilsētā: 

6.1.  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošās 140 iestādēs 

var izmitināt 26820 iedzīvotājus; 

6.2.  SIA “V.E.L.G.”, SIA “SIGTUR”, SIA „Biznesa augstskola Turība”.
26

 

2. Cietušo iedzīvotāju evakuācijai nepieciešamais autotransports: 

 RP SIA „Rīgas satiksme”. 

3. Psiholoģiskās palīdzības sniegšana cietušajiem: 

 Biedrība „Skalbes”. 

4. Cietušo iedzīvotāju ēdināšana: 

 Uz doto brīdi notiek iepirkuma procedūra. 
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 Prognozēt vietu skaitu nav iespējams, ņemot vērā to, ka tie ir privātuzņēmumi 



 

 

5. Neitralizācijas līdzekļu (absorbentu) izsniegšana: 

 AS „Latvijas ķīmija”. 

VUGD noslēgtie sadarbības līgumi ar Latvijas televīziju un radio par 

ārkārtējas situācijas informācijas pārraidīšanu 

Izdzirdot sirēnas, ir jāieslēdz radio (Latvijas Radio 1, 2, 3, 4, 5, “Radio SWH”, 

“Radio Skonto”, Kristīgais radio, Saldus radio) vai televīzija (LTV1, LTV7, LNT, TV3, 

TV5, “Pirmais Baltijas kanāls”, Vidusdaugavas televīzija, Latgales reģionālā televīzija, 

Talsu televīzija), lai saņemtu informāciju par notikušo un ieteikumus turpmākajai 

rīcībai.
27

 

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņi un nodaļas
28

 

 SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” rīcībā ir šādi pieejamie resursi katastrofu 

(negadījumu) pārvaldīšanas un to seku likvidēšanas gadījumiem:                  9.tabula 

Nosaukums Modifikācija/Pielietošana 
Vienību 

skaits 

Vieglā automašīna 
Sēdvietu skaits līdz 5 cilvēkiem / cilvēku un 

resursu transportēšana 
56 

Viegla automašīna 

(kravas pārvadīšanai) 

Sēdvietu skaits līdz 2 cilvēkiem / cilvēku un 

resursu transportēšana 
13 

Kravas asenizācijas 

muca 

Mucas ietilpība līdz 3,8 m
3 
/ katastrofu 

(negadījumu) seku likvidēšanas gadījumos 
4 

Auto pacēlājs 
Strēles augstums līdz 22 m / katastrofu 

(negadījumu) seku likvidēšanas gadījumos 
4 

Kravas furgons 

(speciāla darbnīca) 

Kravas furgons ar augstspiediena iekārtu, skalot 

kanalizācijas caurules 
1 

Kravas furgons 
Celtspēja līdz 1,6 t / cilvēku un resursu 

transportēšana 
74 

Traktori (BOBCAT) 
Katastrofu (negadījumu) seku likvidēšanas 

gadījumos 
4 

Traktori 

(smagais transports) 

Katastrofu (negadījumu) seku likvidēšanas 

gadījumos 
7 

Kravas pašizgāzējs 
Celtspēja no 3,5 t līdz 7 t / katastrofu 

(negadījumu) seku likvidēšanas gadījumos 
11 

 

RP aģentūras „Rīgas gaisma” (Brīvības iela 143/145, Rīgā) specializēto mehānismu 

saraksts:          10.tabula 

Nr. 

p.k. 

Nosaukums Tips, 

mod., 

rakst-

lielumi 

Firma- 

izgat. 

Izgat

. 

gads 

Invent. 

rūp.nr. 

Skait

s 

Pielietojum

a apraksts 

1. Pašizgāzējs 

ar 

hidraulisko 

manipulatoru 

Kravas, 

Mercedes 

Benz 

Mercedes- 

Benz 

Unimog 

(Vācija) 

1998. 9889-

659 

1 Hidrauliskai

s 

manipulators 

stabu 

izņemšanai, 
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ielikšanai, 

transportēša

nai.; celtnis, 

pašizgāzējs 

un 

instrumenti 

2. Autohidropa

cēlājs 

Skorpion 

Kravas 

autotornis 

MB 313 

Sprint 

Skorpion 

(Itālija) 

2008 1819608

07 

1 2 cilvēku un 

instrumentu 

pacelšanai  

18 m 

augstumā; 

celtspēja  

200 kg. 

3. Hidrauliskais 

pacēlājs VT-

160 

Kravas 

autotornis 

Daily 35,8 

Simon 

Cella 

(Itālija) 

1997. 

 

LF- 

1365 

1 2 cilvēku un 

instrumentu 

pacelšanai  

14 m 

augstumā; 

celtspēja  

200 kg. 

4. Autohidro 

pacēlājs 

Skorpion 

1812 

Kravas 

autotornis 

MB 313 

Sprint 

 

Skorpion 

(Itālija) 

2008. 

 

1842408

08 

 

1 2 cilvēku un 

instrumentu 

pacelšanai 

18 m 

augstumā; 

celtspēja  

200 kg 

5. Autohidro 

pacēlājs 

Skorpion 

1812 

Kravas 

autotornis 

MB 311 

Sprint 

Skorpion 

(Itālija) 

2002 9240212 1 2 cilvēku un 

instrumentu 

pacelšanai 

18 m 

augstumā; 

celtspēja  

200 kg 

6. Autohidropa

cēlājs  

WT-175 

Kravas 

autotornis 

MB 308 

Sprint  

Elefant 

(Vācija) 

2000. 

2001. 

 

2117507

7 

2117507

9 

2 2 cilvēku un 

instrumentu 

pacelšanai 

17,5 m 

augstumā; 

celtspēja  

200 kg 

7. Autohidro 

pacēlājs 

99D505 

Kravas 

autotornis

MB 412D 

Itālija 

Vācija 

2000. 195C.09

0 

1 2 cilvēku un 

instrumentu 

pacelšanai 

19,5 m 

augstumā; 

celtspēja 200 



 

 

kg 

8. Autohidro 

pacēlājs 

Antare 18 

Kravas 

autotornis 

MB 313 

Sprint 

Itālija 2007. 

2007. 

1388 

1389 

2 2 cilvēku un 

instrumentu 

pacelšanai  

18 m 

augstumā; 

celtspēja  

200 kg 

9. Autohidro 

pacēlājs  

TEL200PR 

Kravas 

autotornis

MB 313 

Sprint 

Itālija 2008. 

2008. 

2008. 

2008. 

4277 

4278 

4279 

4280 

4 2 cilvēku un 

instrumentu 

pacelšanai  

20 m 

augstumā; 

celtspēja  

200 kg 

10. Autohidro 

pacēlājs 

Skorpion 

1812 

Kravas 

autotornis 

MB 313 

Sprint 

Skorpion 

(Itālija) 

2008. 1846008

09 

1  cilvēku un 

instrumentu 

pacelšanai  

18 m 

augstumā; 

celtspēja  

200 kg 

 

A/S „Ceļu pārvalde” (Duntes ielā 15, Rīgā) tehnikas saraksts un tās iesaistīšanas 

iespējas katastrofu un to seku likvidēšanas gadījumos Rīgas pilsētas administratīvajā 

teritorijā:          11.tabula 

Nr. 

p.k. 

A/m marka Skaits 

(gab.) 

Apraksts Izmantošanas 

iespējas 

Kravas pašizgāzēji 

1. Volvo FM 1 Kravas pašizgāzējs, 

10 t 

grunts 

pārvietošanai 

2. Mercedes- Benz 1824 

 

3 Kravas pašizgāzējs, 

12 t 

grunts 

pārvietošanai 

3. Mercedes- Benz 2024 6 Kravas pašizgāzējs, 

11 t 

grunts 

pārvietošanai 

4. MAZ – 5551 3 Kravas pašizgāzējs, 

10 t 

grunts 

pārvietošanai 

5. M- B ACTROS 3343 1 Kravas pašizgāzējs, 

14 t 

grunts 

pārvietošanai 

6. MAN TGA 26. 430 1 Kravas pašizgāzējs, 

14 t 

grunts 

pārvietošanai 

7. M- B- ATEGO 1322 1 Kravas pašizgāzējs, 

7,9 t 

grunts 

pārvietošanai 

8. Mercedes- Benz 

ATEGRO 1323 

2 Kravas pašizgāzējs, 

7,9 t 

grunts 

pārvietošanai 

9. Volvo FL- 6 1 Kravas pašizgāzējs 9t 

ar hidromanipulatoru. 

priekšmetu 

iekraušana, 
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pārvietošanas 

Autobuss 

1. Renault Master 1 Autobuss pasažieru- 

16 sēdvietas 

 

Vakuuma muca 

1. Kamaz 53213 KO505A 1 Vakuuma muca, 10 t ūdens atsūkšana 

Buldozeri 

1. Caterpillar D6N 

(buldozers) 

2 172 zs smilšu 

aizsargvaļņu 

veidošanai 

2. Komatsu D51PX- 22 

(buldozers) 

1 132, 8 zs smilšu 

aizsargvaļņu 

veidošanai 

Lielie ekskavatori 

1. CASE 988P2 AL 

(ekskavators) 

1 Kauss 0,8m
3 

grunts rakšana, 

iekraušana 

2. Caterpillar M320C 

(ekskavators) 

1 138,1 zs (kāpurķēžu) 

kauss 0,8m
3 

grunts rakšana, 

iekraušana 

3. Caterpillar M316C 

(ekskavators) 

2 138,1 zs, kauss 0,8m
3 

grunts rakšana, 

iekraušana 

Mazie ekskavatori 

1. JCB 3 CX 1 92zs, kauss 0,5m
3
 grunts rakšana, 

iekraušana 

2. JCB 3CX- 4T 2 92zs, kauss 0,5m
3 

grunts rakšana, 

iekraušana 

Autogreideri 

1. Volvo G 946 

(autogreiders) 

1 20,6t, 241,4zs ceļu tīrīšana 

2. Cat 140 HEU 

(autogreiders) 

1 17,1t, 136zs ceļu tīrīšana 

3. O&K F- 156 

(autogreiders) 

1 15,8t, 150,2zs ceļu tīrīšana 

Frontālie iekrāvēji 

1. Iekrāvējs Caterpillar 

962H 

1 210,5zs, 3m
3 

smilšu iekraušana 

2. Iekrāvējs VOLVO  

L120F 

1 243zs, 3,8m
3 

smilšu iekraušana 

3. Iekrāvējs 

UNO- 180 

1 7t, 80zs, 1m
3 

smilšu iekraušana 

 

RP SIA „Rīgas satiksme” (Vestienas iela 35, Rīga) resursi un to iesaistīšanas 

iespējas katastrofu un to seku likvidēšanas gadījumos Rīgas pilsētas administratīvajā 

teritorijā. 

 Ikdienā operatīvā gatavībā tiek nodrošināti 10 (desmit) autobusi, bet 

nepieciešamības gadījumā var iesaistīt kustībā esošos autobusus un specializēto tehniku, 

kā arī iespēju robežās iesaistīt tramvajus un trolejbusus:               12.tabula 



 

 

Nr. 

p.k. 
Transportlīdzekļi Skaits 

Autobusi  

1. Mercedes Benz 530 34 

2. Mercedes Benz 530 L 25 

3. Mercedes Benz 530 G 56 

4. Solaris Urbino - 12 63 

5. Solaris Urbino - 15 47 

6. Solaris Urbino - 18 57 

7. Solaris Urbino – 18 E6 70 

8. Mercedes Benz 0345  28 

9. Mercedes Benz 0345 G 14 

10. Ikarus E91 MIDI2 18 

Trolejbusi  

1. Škoda GST - 18 52 

2. *Škoda 24 TR 150 

3. *Škoda 27 TR 50 

5. Škoda GM103T 1 

*šīm trolejbusu markām ir dīzeļmotors (Škoda 24TR tādi pieejami 112 un Škoda 27 TR 

dīzeļmotors ir visiem eksemplāriem) 

Tramvaji  

1. T - 3A 119 

2. T - 3M 8 

3. T - 3MR 30 

4. 15T 20 

5. 15T1 6 

Smagie kravas līdz 5t 

1. MB modelis 709 D 1 

Smagie kravas līdz 10t 

1. MAZ modelis 5551 (pašizgāzēji) 7 

Smagie spec. auto evakuatori 

1. MAN-TGL 12.210 2 

2. IVECO 50C 15 2 

3. SCANIA evakuators 1 

Smagie kravas torņi  

1. MAZ-4370; AT-70M-041 3 

2. MAZ-4371; TT-70M 2 

3. ZIL-433360; AP-7M 2 

4. MAZ 5340 1 

Smagie autokrāni  

1. MAZ modelis 5337; KS 3579 (16T) 1 

2. MAZ modelis 5337; KTA-14.05.01 1 

Smagie sedlu vilcēji  

1. MAZ modelis 543202 1 

2. MAZ modelis 543203 1 

Smagie ar manipulatoru 

1. MAZ modelis 5337 1 
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2. MAZ modelis 6312 1 

Traktori 

1. DETVA hidroiekrāvējs 6 

2. Macalac AS900 2 

3. PAUS SL 1055  1 

4. PAUS SL 755 1 

5. BOBCAT S300 1 

6. BOBCAT S205 1 

7. JBC 535-95 1 

8. VALTRA N101 3 

9. Valtra T191H 1 

10. KIOTI EX40CCR 1 

11. TO-28A (pašg.iekrāvējs) 1 

12. CASE IH JX 80 (Traktors) 1 

Smagie operatīvie speclīdzekļi TPES 

1. MAZ-modelis 5551 spec.vilcējs 1 

2. MAZ-modelis 5340 ar celtni 1 

3. SCANIA G400 ar celtni  1 

 

A/S „Sadales tīkls” iespējamo avārijas situāciju novēršanā Rīgas administratīvajā 

teritorijā piesaista komersantus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, kuru rīcībā ir šāda  

smagā un speciālā tehnika:                                                     13.tabula 

Nr Nosaukums Skaits 

1. Auto vai traktorurbis 2 

2. Iekārta balstu celšanai 2 

3. Piekabe laivu transportam 6 

4. Tehnika zemes rakšanai 4 

5. Mehānisms zemes 

blietēšanai 

4 

6. Mehānisms cilvēku celšanai 2 

7. Mehānisms kravu celšanai 2 

8. Piekabe balstu 

transportēšanai 

2 

9. Tehnika kravas 

pārvadāšanai 

2 

 

AS „Sadales tīkls” Rīgas pilsētas reģiona rīcībā ir sekojoši ģeneratori:             14.tabula 

Nr Nosaukums, tips KW Atrašanās vieta 

1. Atlas Copeo QAS 78Pd 55 Stigu iela 8, Rīga 

2. Atlas Copeo QAS 138Pd 78 Stigu iela 8, Rīga 

3. Atlas Copeo QaAS108Pd 100 Stigu iela 8, Rīga 

 



 

 

AS „Rīgas siltums” 

Siltumtīklos avārijas remontdarbu veikšanai AS “Rīgas siltums” ir noslēdzis 

līgumus ar SIA “Sēme”, SIA “SKH”, SIA “Lokširs”, SIA “Brustver -1”, SIA “Konor”, 

SIA “Ļ-KO” un SIA “Vārsts”, kuriem saskaņā ar līguma nosacījumiem, pēc pieteikuma 

saņemšanas, remontdarbi ir jāuzsāk 1 līdz 2 stundu laikā darbdienās no plkst. 8.
00

 līdz 

plkst.17.
00

, bet pārējā laikā 2 līdz 3 stundu laikā.  

AS “Rīgas siltums” rīcībā ir trīs Remontu dienesta brigādes, ar nepieciešamo 

tehnisko aprīkojumu, kuras var iesaistīt radušās avārijas situācijas novēršanā.  

Visa informācija par bojājumiem un avārijām siltumapgādes tīklos tiek saņemta pa 

bezmaksas telefonu Nr.80000090 jebkurā diennakts laikā AS Dispečeru dienestā, kurš 

informāciju iereģistrē un pāradresē tālāk izpildītājam. 

 Saskaņā ar noteikto kārtību Dispečeru dienesta darbiniekiem, nekavējoties 

nepieciešams informēt ar īsziņu uz mobilo telefonu AS “Rīgas siltums” valdes locekļus 

un virzienu direktorus par avārijas situācijām un citiem negadījumiem, kas radušās 

siltumtīklos vai siltumavotos, kā arī par citiem neplānotiem (neparedzētiem) notikumiem 

siltumtīklos un siltumavotos, kas būtiski var ietekmēt uzņēmuma darbību. 

 Ja Dispečeru dienestā saņemtā informācija ir ļoti svarīga un var būtiski ietekmēt 

AS darbību, tad Dispečeru dienesta darbinieks nekavējoties informē papildus atbildīgo 

AS darbinieku, zvanot viņam uz mobilo telefonu. 

AS „Rīgas siltums” rīcībā esošā traktortehnika:                                        15.tabula 

Nr. 

p.k. 
Marka, modelis 

Transportlīdzekļa 

veids 

Transportlīdzekļa 

atrašanās vieta 

1. 
Massey Ferguson 

5430 

Traktors 

Pildas iela 43, Rīga 

2. 
Massey Ferguson 

5609 

Traktors 

Pildas iela 43, Rīga 

3. JCB 4CX Ekskavators Pildas iela 43, Rīga 

4. JCB 4CX Ekskavators Pildas iela 43, Rīga 

5. New Holland LS170 Pašgājējs iekrāvējs Pildas iela 43, Rīga 

6. Volvo BL71B Ekskavators Pildas iela 43, Rīga 

7. 
Volvo L45B-TP/3 Pašgājējs iekrāvējs SC “Daugavgrīva” 

Lēpju iela 4, Rīga 

8. 
Volvo L45B-TP Pašgājējs iekrāvējs SC “Vecmīlgrāvis” 

Atlantijas iela 51, Rīga 

9. 
Volvo L70G Pašgājējs iekrāvējs SC “Ziepniekkalns” 

Siltuma iela 6, Rīga 

 

AS „Rīgas siltums” rīcības esošais speciālais un kravas autotransports:          16.tabula 

Nr. 

p.k. 
Marka, modelis Transportlīdzekļa veids 

Transportlīdzekļa  

atrašanās vieta 

1. MAZ 5551 Kravas cisterna Pildas iela 43, Rīga 

2. Iveco ML 100E17 Kravas cisterna Pildas iela 43, Rīga 

3. MAN TGM Kravas cisterna Pildas iela 43, Rīga 

4. Iveco ML 140E21 Kravas pašizgāzējs Pildas iela 43, Rīga 

5. Iveco ML 100E18 Kravas pašizgāzējs Pildas iela 43, Rīga 

6. Iveco 140E Kravas pašizgāzējs Pildas iela 43, Rīga 

7. MAN TGM 18.250 Kravas pašizgāzējs Pildas iela 43, Rīga 

8. Iveco ML 100E18 Kravas autotornis Pildas iela 43, Rīga 
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AS „Rīgas siltums” avārijas un ārkārtas situāciju seku likvidēšanas tehnoloģisko iekārtu 

saraksts:          

17.tabula 

Nr. 

p. k. 

Nosaukums Marka, jauda (kW) Atrašanās vieta 

1. Metināšanas ģenerators “Honda”, 

pārnēsājams 

Gx 390 ; Vx 200/4H 

3,6 kW 

SC 

“Daugavgrīva” 

Lēpju iela 4, 

Rīgā 

 

2. Ģenerators “VANGUARD” dzinējs 

“MITSUBISHI”, pārnēsājams 

LX - 3000, 220V, 3,0 

kW 

3. Ģenerators „”Honda” HX - 4000 GX 270, 220V  

3,2 kW 

4. Ūdens sūknis „”Honda” WT 30x,  

80 m
3
/st. 

5. Elektroģenerators HX 2500 SDMO 

230V, 2,75 kW 

SC 

“Vecmīlgrāvis” 

Atlantijas iela 51, 

Rīga 
6. Elektroģenerators HX 4000 SDMO 

230V, 4,1 kW 

7. Dīzeļģenerators “SDMO” Francija, 

pārvietojams uz “RUSSO- BALT” 

piekabes 

Tips JM20; 400/ 

230V, 20kVA,  

16 kW 

8. Ģenerators DB 11000 (2 gab.) CLE -3, 230V, 11 

KVA 

9. Ģenerators EC 2000 “HONDA” 

pārnēsājams (4 gab.) 

230V 2,0kW  

 

 

 

 

 

 

1. tīklu rajons 

Pildas iela 43, 

Rīga 

 

 

10. Ģenerators ECT 6500 “Honda” 

pārnēsājams (7 gab.) 

220V/380V 6,5kW 

11. Metināšanas ģenerators “SDMO”, 

pārnēsājams (2 gab.) 

 220V /380V  

6,5kW 

12. Metināšanas ģenerators VH200 4H 

pārnēsājams (4 gab.) 

230V 2,0kW 

13. Ūdens sūknis Grundfoss PO – 42R  

160 m
3
/ st.  

14. Ūdens sūknis Grundfoss  

(3 gab.) 

PO - 32 

 80 m
3
/st. 

15. Ūdens sūknis “Honda” (14 gab.) WT30x 80 m
3
/st.  

16. Ūdens sūknis “Honda” (6 gab.) WT 40x140m
3
/st.  

17. Ģenerators “Honda”, pārnēsājams  ECT 6500 6,5kW  

 

2. tīklu rajons 

Kandavas iela 

16, Rīga 

 

18. Ģenerators “SDMO” pārnēsājams 2 

gab. 

HX 7500T –C  

6.5.KW 

19. Ģenerators “Honda”, pārnēsājams (2 

gab.) 

EP 6500 T 

 6, 5kW  

20. Ģenerators “SDMO” dzinējs: 

“VANGUARD”, pārnēsājams 

LX 7500 T,  

3,6 kW 



 

 

21. Ģenerators “VANGUARD 16” LX 100 15T, 9.0kW 

22. Ūdens sūknis „Honda” (2 gab.) WT 40 x  

60 m
3
/st.  

23. Ūdens sūknis „Honda” (5 gab.) WT 30 x  

40 m
3
/st.  

24. Ūdens sūknis „Honda” (5 gab.) WT 15 x  

12 m
3
/st. 

25. Ūdens sūknis „VARISKO” (2 gab.) E 100 

60m
3
 /st. 

26. Dīzeļģenerators uz vienasu piekabes - 

pārvietojams 

DR - 15, 400/230 

KV, 12 kW /15 KVA 

Elektrodienests,  

Pildas iela 43, 

Rīga 27. Līdzstrāvas metināšanas iekārta 

„SDMO” Francija, dzinējs:  

„ Honda”, 6 x 390, pārnēsājams 

V x 200 4/H, 230V 

4kW 

28. Dīzeļģenerators DS - 15,  

15 kW 

Dispečeru 

dienests, 

Cēsu iela 3a, 

Rīga 

29. Metināšanas ģenerators –  

(3 gab.) 

EP 200 X 

Europower  

Remontu 

dienests,  

Pildas iela 43, 

Rīga 

30. Metināšanas ģenerators VX 200/ 4H 

3,6 KW  

31. Metināšanas iekārta - (3 gab.) CEA  

Rainbow 150  

32. Metināšanas iekārta Caddy ARC  

150 ESAB 

33. Metināšanas iekārta Pilot 240 HP 

Migatronic 

34. Metināšanas iekārta Minarc Evo 

35. Metināšanas iekārta (2 gab.) PICO 162 

36. Ūdens sūknis „Honda” WT 40x160m
3
/st. 

37. Ūdens sūknis „Honda” WT 30 x 80m
3
/st. 

38. Ūdens sūknis 3R2 – 8S1 120 m
3
/st. 

39. Ūdens sūknis 3R2 –B 120 m
3
/st. 

40. Ūdens sūknis ar aprīkojumu un 

piekabi 

BA 200K 300PK 

740 m
3
/st. 

41. Skrūvju kompresora stacija SC 25 DS 

42. Hidrauliska stacija (2 gab.)  LP&P 

43. Tvaika ģenerators Steam Mate 
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AS „Rīgas siltums” informācija siltumapgādes sistēmu avārijas brigādēm un to 

tehnisko nodrošinājumu.                                                                                              18.tabula 

Nr

.p.

k. 

Nosauk

ums 

Atraša

nās 

vieta 

Darba laiks, 

Avārijas 

brigāžu 

telefons 

Sastāvs  

dežūras laikā 

Kopējais 

sastāvs 

Avārijas brigādes 

tehniskais nodrošinājums 

1.  1. tīklu 

rajona 

brigāde 

 

 

 

 

 

Pildas 

ielā 43, 

Rīgā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cēsu  

ielā 3a, 

Rīgā 

Darba dienās 

 no plkst. 

16.
15

 – 7.
30

, 

brīvdienās  

un svētku 

dienās no plkst. 

7.
30

 – 19.
30

 un 

no plkst. 19.
30

 -  

7.
30 

 

80000090 

4 siltumiekārtu 

remontatslēdznieki 

laika posmā  

no 01.05. līdz 

30.09. 

 

2 siltumiekārtu 

remontatslēdznieki 

laika posmā no 

01.10. līdz 30.04. 

 

 

 

2siltumiekārtu 

remontatslēdznieki 

 

 

 

 

18 

siltumiekā

rtu 

remontatsl

ēdznieki 

Metināšanas ģeneratori: 

„Honda” G6500; 6,5KW - 1 

gb.; 

„Honda” EC 2000; 2 KW - 

1 gb.; 

Pārvietojamais sūknis 

„Honda” WT30X 1 gb. 

(ražība 80m
3
/st.)  

Automašīnas:  

Citroen Berlingo - 1 gb.; 

Peugeot Expert – 1 gb 

 

 

Pārvietojamais sūknis 

„Honda” WT30X 1 gb. 

(ražība 80m
3
/st.)  

Automašīna:  

Peugeot Expert – 1 gb. 

2. 2. tīklu 

rajona 

brigāde  

Kanda

vas 

 ielā 

16, 

Rīgā 

No 01.05. līdz 

30.09. 

darba dienās no 

plkst.16.
15

 – 

7.
30

, 

brīvdienās un 

svētku dienās 

no plkst.7.
30

 – 

19.
30

  

 un no plkst. 

19.
30

 līdz 7.
30

 

No 01.10. līdz 

30.04. 
darba dienās no  

plkst.16.
15

 – 

23.
00

 un no 

plkst.23.
00

 – 7.
30

 

brīvdienās un 

svētku dienās 

no plkst.7.
30

 – 

19.
30

  

un no 

plkst.19.
30

 - 7.
30

 

2 siltumiekārtu 

remontatslēdznieki 

4 siltumiekārtu 

remontatslēdznieki 

2 siltumiekārtu 

remontatslēdznieki 

4 siltumiekārtu 

remontatslēdznieki 

2 siltumiekārtu 

remontatslēdznieki 

 

10 

siltumiekā

rtu 

remontatsl

ēdznieki 

Metināšanas ģeneratori 

VX 200 3,6kW - 2 gb; 

Pārvietojamais sūknis 

„Honda” WT30X 1 gb. 

(ražība 80m
3
/st.); 

 

Automašīnas  

„Peugeot Partner” - 2 gb.  

3. Dispeče

ru 

dienests 

Cēsu 

ielā 

3a, 

no plkst.8.
00

 – 

20.
00

 un no 

plkst.20.
00

  - 8.
00

 

2 siltumiekārtu 

remontatslēdznieki 

8 

siltumiekā

rtu 

Pārvietojamais sūknis 

Honda WT - 40X (ražība 

140 m
3
/ st.); 



 

 

Rīgā remontatsl

ēdznieki 

Dīzeļģenerators DS -15 

Automašīnas: 

Volkswagen Caravella – 1 

gb.; 

Volkswagen Transporter - 2 

gb. 

 

A/S „Latvijas gāze” (Vagonu iela 20, Rīga) rīcībā resurss un to iesaistīšanas iespējas 

katastrofu (negadījumu) un to seku likvidēšanas gadījumos Rīgas pilsētas 

administratīvajā teritorijā.                  19.tabula 

Nr. 

p.k.  

Amats, profesija  Cilvēku 

skaits  

Pulcēšanās 

vieta  

Maks. laiks gatavībai 

izbraukt uz avārijas 

vietām  

Rīgas iecirkņa Avārijas dienests 

1. Maiņas inženieris 1 Rīga, Vagonu 

iela 20 

5 min. 

2. Maiņas meistars 1 Rīga, Vagonu 

iela 20 

5 min. 

3. Atslēdznieks- 

autovadītājs 

14 (no 8
00

- 

20
00

)  

5 (no 20
00

-

8
00

) 

Rīga, Vagonu 

iela 20 

5 min. 

4. Loka un gāzmetinātājs 1 Rīga, Vagonu 

iela 20 

5 min. 

Mehānismu, transporta nodrošinājums:  

Nr. 

p.k. 

Nosaukums, tips Atrašanās 

vieta 

Raksturojums Skai

ts 

Maks. laiks 

gatavībai 

izbraukt uz 

avārijas vietu  

Rīgas iecirkņa Avārijas dienests 

1. Automašīna RENAULT- 

MASTER 

Rīga, 

Vagonu 

iela 20 

Operatīvā 

automašīna 

avāriju 

lokalizācijai- 

likvidācijai 

2 5 min. 

2. Automašīna NISSAN 

DOUBLE CAB 

Rīga, 

Vagonu 

iela 20 

Operatīvā 

automašīna 

avāriju 

lokalizācijai- 

likvidācijai 

1 5 min. 

3. Automašīna  

 VW Caddy 

Rīga, 

Vagonu 

iela 20 

Operatīvā 

automašīna 

avāriju 

lokalizācijai- 

likvidācijai 

3 5 min. 

4. Automašīna VW 

CRAFTER 4X4 

Rīga, 

Vagonu 

iela 20 

Operatīvā 

automašīna 

avāriju 

1 5 min. 
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lokalizācijai- 

likvidācijai 

5. Automašīna  

 OPEL Combno Van 

Rīga, 

Vagonu 

iela 20 

Operatīvā 

automašīna 

avāriju 

lokalizācijai- 

likvidācijai 

1 5 min. 

6. Strāvas ģenerators GEKO 

9001 AA/ SHIBA 

Rīga, 

Vagonu 

iela 20 

230V 1~ / 26 

A/ 6.0kVA  

400V 3~/13A/ 

9.0kVa 

1 5 min. 

7. Ģenerators SDMO 

PERMORM 4500 

Rīga, 

Vagonu 

iela 20 

230V 1~ /26 A/  

6.9kVA 

400V 3~/13A/ 

9.0kVA 

1 5 min. 

8. Strāvas ģenerators GEKO 

6401ED- AA/ SHBA 

Rīga, 

Vagonu 

iela 20 

230V 1~ 

22.6A/5.2 kVA  

400V 3~ /8.8A/ 

6.1 kVA 

1 5 min. 

9. Strāvas ģenerators 

SDMO INEO/ 3000 

Rīga, 

Vagonu 

iela 20 

230V 1~ 

10.5A/2.6 kVA 

1 5 min. 

10. Hidrauliska spēkstacija 

HYCON HPP13 

Rīga, 

Vagonu 

iela 20 

Eļļas caurplūde 

maks 30l/ min., 

spiediens 

150bar 

1 5 min. 

11. Pārnēsājamā kompresora 

stacija B 2800B, 100 

CT3, V400CE, ABAC  

Rīga, 

Vagonu 

iela 20 

400V/ 2.2 kW  

darba ražība 

320 l/min  

maks. 

Spiediens 10 

bar 

1 5 min. 

12. Asfalta griezējs EURO 

SHATAL C5351/ 501 

Rīga, 

Vagonu 

iela 20 

Dzinējs 13zsp. 

griešanas 

dziļums 

175mm 

1 5 min. 

13. Elektriskā metināšanas 

iekārta MINARC 220 ar 

distances vadību R10 

Rīga, 

Vagonu 

iela 20 

20A/ 20.8.v- 

200A/ 28v~ 3 

2 5 min. 

14. Piepūšama gumijas laiva 

BUSH KAIMAN K- 

330AK 

Rīga, 

Vagonu 

iela 20 

Gāzesvadu 

apsekošana 

1 30min. 

15. Vēdināšanas iekārta 

SEVERIN FLIS- EX 

Rīga, 

Vagonu 

iela 20 

230V~ 120 

W/O 7A Gaisa 

apmaiņa apm. 

3,5 m
3
/min.

 
 

2 5 min. 

16. Vēdināšanas iekārta Rīga, 230V~ Gaisa 1 5 min. 



 

 

Coppus Cadet VEP3 Vagonu 

iela 20 

apmaiņa apm. 

1465 m
3
/st 

17. Dubļu sūknis  

GRUNDFOS  

DP 10.50.09.EX.2.1.502 

Rīga, 

Vagonu 

iela 20 

400V~ 3  

Qmax 19.6 

l/sek  

H max/ 10m 

1 5 min. 

18. Dubļu sūknis  

Pedrollo MC40/70 

Rīga, 

Vagonu 

iela 20 

400V~ 3  

Qmax 96m
3
/st  

H max/ 17m 

1 5 min. 

19. Vibrobliete WEBERmt 

SRV620 

Rīga, 

Vagonu 

iela 20 

4kW, degviela 

95E 

1 5 min. 

20. Vibroplate WEBER CF-2 

R EX 17 

Rīga, 

Vagonu 

iela 20 

2.8kW, 

degviela 95E 

1 5 min. 

21. PE caurulu metināšanas 

iekārta  

MSA Plus 350 

Rīga, 

Vagonu 

iela 20 

230V 

1~/16a/3500W 

1 5 min. 

 

SIA „Rīgas ūdens” Resurss un to iesaistīšanas iespējas katastrofu (negadījumu) un to 

seku likvidēšanas gadījumos Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.            20.tabula 

Nr. 

p.k. 

Tehnika Skaits Jauda, tilpums, 

celtspēja 

1. Sūkņi: 

WT40X 

XT3,78H 

Visi uzskaitītie sūkņi apgādāti ar 

attiecīgā garuma šļūtenēm 

 

3 

3 

 

100m
3
/st 

130m
3
/st 

2. Automašīnas ar vakumiekārtām: 

Iveco Trakker AD190 T31 

 

1 

 

8m
3 

3. Cisternas dzeramā ūdens piegādei: 

Mercedes Benz ATEGO 916 

Mercedes Benz AXOR 1824 

MAZ - 5551 

 

1 

1 

1 

 

4,9m
3
 

5,0m
3
 

7,0m
3 

4. Traktortehnika: 

JCB 3CX ekskavators 

 

1 

 

1.0m
3
 / 0,45m

3
 

5. Pašizgāzēji: 

MAZ 5550 

Mercedes Benz AXOR 1824 

 

1 

1 

 

10t 

9,0t 

6. Autoceltņi: 

MAZ 5340 

 

1 

 

18t 

7. Pārvietojama dīzeļelektrostacija: 

V375 K 

 

1 

 

320 KVA 

8. Stacionārās dīzeļelektrostacijas: 

1. ŪS „Daugava”, Bauskas iela 

209, 

2. ŪAS „Baltezers”, Ādažu 

novads, 

  

1,3 MW 

 

1,3 MW 
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3. Kanalizācijas sūkņu stacija, 

Ilzenes iela 1, 

4. Ūdens sūkņu stacija 

„Zaķumuiža”, Garkalnes 

novads. 

1,3 MW 

 

315 KW 

 

Tehnika atrodas Ilzenes iela 1, SIA „Rīgas ūdens” Automehanizācijas cehā. Stacionārās 

dīzeļelektrostacijas nodrošina sūkņu staciju darbību avārijas režīmā, 

elektroapgādes pārtraukuma gadījumā. 

 

SIA „Rīgas ūdens” ūdensvada un kanalizācijas tīklu avārijas dienests 

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienests
Operatīvās vadības daļa

80002122, darba laiks: 00-24, Bauskas iela 209

Ūdensvada tīklu profilakses brigādes:
    3 brigādes pa 3 cilv. brigādē
    Transports – Mikroautobusi L4
    Aprīkojums - Hidrostacijas ar sūkni un 
kompresoru, strāvas ģeneratoru.
    Darba laiks: 08:00-17:00
    Atrašanās vieta: Bauskas 209

Kanalizācijas tīklu profilakses brigādes:
    3 brigādes pa 3 cilv. brigādē
    Transports - Mikroautobusi L4
    Aprīkojums - Hidrostacijas ar sūkni un 
kompresoru, strāvas ģeneratoru.
    Darba laiks: 08:00-17:00
    Atrašanās vieta: Bauskas 209

Tīklu skalošanas grupa:
    3 ūdensvada brigādes pa 3cilv. brigādē, 6 
kanalizācijas brigādes pa 2cilv. brigādē  
    Transports – Mikroautobusi, Hidrodinamiskās 
augspiediena skalošanas iekārtas 5gab.
    Aprīkojums - Hidrostacijas ar sūkni un 
kompresoru, strāvas ģeneratoru.
    Darba laiks: 08:00-17:00 nepieciešamības 
gadījumā arī pēc darba laika
    Atrašanās vieta: Bauskas 209 

Ūdensvada lokalizācijas brigādes:
    3 brigādes ar 2 cilv., 1 brigāde 3 cilv.
    Transports – Renault Master L2 2gab., Renault             
Kangoo 2gab.
    Aprīkojums – Hidrostacijas ar sūkni un 
kompresoru, strāvas ģeneratoru.
    Darba laiks: 08:00-08:00 (24H) 
    Atrašanās vieta: Bauskas iela 209

Kanalizācijas lokalizācijas brigāde:
    1 ekipāža ar 3 cilv.
    Transports – Renault Master
    Aprīkojums - Hidrostacijas ar sūkni un    
kompresoru, strāvas ģeneratoru.    
    Darba laiks: 08:00-08:00 (24H) 
    Atrašanās vieta: Bauskas iela 209

Ūdensvada tīklu remonta brigādes:
    4 brigādes pa 3 cilv. brigādē
    Transports – Renault Master L3 4gab.
    Aprīkojums - Hidrostacijas ar sūkni un 
kompresoru, strāvas ģeneratoru, vibrokāja, asfalta 
zāģis, spēka zāģis.        
    Darba laiks: 10:00-22:00
    Atrašanās vieta: Bauskas 209

Kanalizācijas tīklu remonta brigādes:
    2 brigādes ar 3 cilv. un 2 brigādes ar 4 cilvēkiem
    Transports – Iveco Daily 2gab., VW Crafter 2gab.
    Aprīkojums - Hidrostacijas ar sūkni un 
kompresoru, strāvas ģeneratoru, vibrokāja, asfalta 
zāģis, spēka zāģis.
    Darba laiks: 08:00-18:00
    Atrašanās vieta: Bauskas 209

  

SIA „Rīgas meži” tehnikas saraksts un tās iesaistīšanas iespējas katastrofu un to 

seku likvidēšanas gadījumos Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā:           21.tabula 

Auto tehnika 

Nr.p.k. Marka Modelis Tips 

1. Mercedes Benz Atego1216 Pašizgāzējs 



 

 

2. Mercedes Benz Atego1216 Pašizgāzējs 

3. Mercedes Benz Atego1216 Pašizgāzējs 

4. Renault Mascott Pašizgāzējs 

5. Renault Mascott Pašizgāzējs 

6. Renault Mascott Pašizgāzējs 

7. Renault Mascott Pašizgāzējs 

8. Renault R-MAXITI 150DXi Pašizgāzējs 

9. Renault R-MAXITI 150DXi Pašizgāzējs 

10. Renault Mascott Pašizgāzējs 

11. VW Crafter Pašizgāzējs 

12. VW Crafter Pašizgāzējs 

13. Santana Anibal Ugunsdz.sūknis, ūdens bāka 

14. Santana Anibal Ugunsdz.sūknis, ūdens bāka 

15. Santana Anibal Ugunsdz.sūknis, ūdens bāka 

16. GAZ 66 Ugunsdz.sūknis, ūdens cisterna 

17. GAZ 66 Ugunsdz.sūknis, ūdens cisterna 

18. Mercedes Benz Atego1216 Pašizgāzējs 

19. Renault Mascott Pašizgāzējs 

20. Renault Mascott Pašizgāzējs 

21. Renault Mascott Pašizgāzējs 

22. Renault Mascott Pašizgāzējs 

23. Renault R-MAXITI 150DXi Pašizgāzējs 

24. Renault R-MAXITI 150DXi Pašizgāzējs 

25. Renault Mascott Pašizgāzējs 

26. VW Crafter Pašizgāzējs 

27. VW Crafter Pašizgāzējs 

Traktortehnika 

1. John Deere 5100M Ar frontālo iekrāvēju 

2. John Deere 5100M Ar frontālo iekrāvēju 

3. John Deere 5100M Ar frontālo iekrāvēju 

4. John Deere 5100M Ar frontālo iekrāvēju 

5. VALTERA 900 Ar frontālo iekrāvēju 

6. VALTERA 900 Ar manipulatoru 

7. VALTERA 900 Ar manipulatoru  

8. VALTERA 900 Ar frontālo iekrāvēju 

9. WILLE 455 Ar frontālo kausu 

10. Belarus MTZ 82 Ar greiferkausu 

11. Belarus MTZ 82 Ar greiferkausu 

12. Belarus MTZ 80 Ar frontālo iekrāvēju 

13. Belarus MTZ 52 Sniega šķūre, piekabe 

14. CASE IH JX70 Ar frontālo iekrāvēju 

15. CASE IH JX70 Sniega šķūre, piekabe 

16. CASE IH JX70 Sniega šķūre, piekabe 

17. CASE IH JX70 Sniega šķūre, piekabe 

18. CASE IH JX70 Sniega šķūre, piekabe 
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A/S “Latvijas valsts meži” resursi katastrofu pārvaldīšanai: 

1. Strāvas ģenerators “Honda Motor EM30” 2.6 KW- 1.gab; 

2. Kravas furgoni L200, VW AMAROK, TOYOTA HILYX-7.gab; 

3. Teltis 4x6m-2.gab. 

Augstākminētie resursi ir pieejami Vaiņodes ielā 1, Rīgā. 

 

Rīgas brīvostas pārvaldes resursi katastrofu pārvaldīšanai: 

Ostas policijas peldlīdzekļi                                                                             22.tabula 

Nr. 

p.k. 

Peldlīdzeklis Marka Iegrime Augstums 

virs ūdens 

Var uzņemt 

cilvēku skaitu 

1. Motorlaiva (2 gab.) VEKTOR 23C 60 cm - 7 

 

2. 

Duralumīnija 

motorlaiva 

LOMOR LC-8000 60 cm 2 m 7 

3. Gumijas motorlaiva NAVIGATOR 

610 

60 cm - 10 

Rīgas brīvostas flotes peldlīdzekļi                                                                   23.tabula 

Nr. 

p.k. 

Nosaukums Marka Iegrime Augstums 

virs ūdens 

Var uzņemt 

cilvēku skaitu 

1. “VARMA” Ledlauzis 6,5 m  30 m 200 

2. “Foros” Ledlauzis 6,5 m  30 m  200 

3. “LĪVA” Hidrogrāfijas kuģis 2,13 m  10 m 10 

4. “LAGA” Hidrogrāfijas kuģis 1,0 m 2,5 m 6 

5. “LĪNE” Hidrogrāfijas kuģis 0,7 m  2,5 m  5 

6. “LOTE” Hidrogrāfijas kuģis 0,95 m  2,5 m 6 

7. “SANTA” Velkonis 5 m 15 m 50 

8. “STELLA” Velkonis 5 m 15 m 50 

9. “SFINKSA” Velkonis 5 m 15 m 50 

10. “DAINA” Kuteris 1,96 m  10 m 4 

11. “DACE” Kuteris 1,5 m  10 m 4 

12. “DEKLA” Kuteris 0,86 m 10 m 4 

13. “DINA” Kuteris 1,5 m 15 m 8 

14. “DORE” Kuteris 2,4 m 10 m 6 

15. Gumijas 

motorlaiva 

BR16F500L   9 

Piezīme: Kuterus “DAINA”, “DORE” var izmantot jebkura gada laikā, “DACE”, 

“DEKLA”, “DINA” tikai vasaras navigācijas periodā. 

Mobilie gaisa piesārņojuma mēraparāti:                                                        24.tabula 

Nosaukums Marka Pielietojums Skaits 

Vides mikrodaļiņu 

gaisa monitors 

EPAM-5000 Var mērīt putekļus 

PM10;PM2,5;PM1 

1 

Multigāzu analizators MX6 Var mērīt piesārņojumus ar 

ķīmiskām vielām: 

-aromātiskiem 

ogļūdeņražiem; 

2 



 

 

-fosfīnu; 

-sērūdeņradi; 

-cianīdiem; 

-sprādzienbīstamību. 

 

 

 

Portatīvais 

spektroskopiskais 

radioizotopu 

identifikātors 

RIIDEyeGN+ Var mērīt radiācijas līmeņus 

un uz vietas identificēt 

radioizotopu tipu 

1 

Individuālie aizsardzības līdzekļi:                                                                  25.tabula 

Marka Nosaukums Pielietojums 

 

Skaits 

Trellchem 

VPS VP1 

Ķīmiskās aizsardzības A klases tērps 

komplektā ar elpošanas aparātu 

Universāls 

ķīmiskais 

aizsargtērps pie 

jebkuriem darbiem 

ar ķīmiskām vielām 

2 

 

 NMP dienesta pienākumi un resursi: 

 veic informācijas apmaiņu ar iesaistītajām institūcijām, tai skaitā ar slimnīcām, 

aktivizējot KM sistēmu; 

 nodrošina NMP brigāžu darba koordinēšanu un operatīvo vadību, sniedzot NMP 

un nodrošinot, koordinējot cietušo nogādāšanu uz slimnīcām saskaņā ar 

hospitalizācijas plānu; 

 nepieciešamības gadījumā nozīmē vadības ārstu, kas vada, organizē un koordinē 

NMP sniegšanu notikuma vietā; 

 sadarbojas ar notikumā iesaistītajām institūcijām; 

 nodrošina specializētās NMP sniegšanas darba koordinēšanu, nepieciešamības 

gadījumā organizē brigāžu un ārstu speciālistu nosūtīšanu uz slimnīcām; 

 pēc vajadzības piesaista papildus resursus (NMP brigādes, specializētās NMP 

brigādes un ārstus, medikamentu un medicīnisko aprīkojuma rezerves) un ierobežo 

ikdienas NMP izsaukumu apkalpošanu, saglabājot NMP sniegšanas nodrošināšanu 

cilvēkiem dzīvībai bīstamās situācijās; 

 nepieciešamības gadījumā organizē un koordinē Nacionālo bruņoto spēku Gaisa 

spēku un/vai Valsts robežsardzes gaisa kuģu iesaistīšanu pacientu medicīniskajai 

transportēšanai;  

 iesaistās neatliekamās palīdzības nodrošināšanā atbilstoši Jūras meklēšanas un 

glābšanas koordinācijas centra plānam par cilvēku glābšanas pasākumiem aviācijas vai 

jūras avārijas gadījumā;  

 nepieciešamības gadījumā sagatavo pieprasījumu valsts materiālo rezervju 

piesaistīšanai;  

 veic hospitalizēto uzskaiti un uztur informāciju par pacientu aprūpes pēctecību 

stacionāros; 

 organizē informācijas biroju par cietušām/saslimušām personām, kurām sniegta 

medicīniskā palīdzība. 
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 Ārkārtas situāciju gadījumos tiek aktivizēts Valsts katastrofu medicīnas plāns un 

slimnīcu katastrofu medicīnas plāni. Valsts katastrofu medicīnas plāns un slimnīcu 

katastrofu medicīnas plāni izstrādāti atbilstoši 2011.gada 13.decembra MK noteikumiem 

Nr.948 „Katastrofu medicīnas sistēmas organizēšanas noteikumi”, kas nosaka rīcību 

ārkārtas medicīniskajās un ārkārtas sabiedrības veselības situāciju gadījumos, norādot 

veselības aprūpes iesaistīto institūciju kompetenci un medicīniskos resursus.  

 NMP dienests pēc negadījuma apjoma, cietušo skaita un medicīnisko resursu 

pieejamības, nodrošina rīcību atbilstoši NMP dienesta apstiprinātajām kārībām un 

Ārkārtas situāciju vadības plānam. 
 

NMP dienesta Rīgas reģionāla centra un Specializētās medicīnas centra resursi: 

                                                                                                                           26.tabula 

NMP 

dienesta 

struktūrvie

nība NMP 

lokalizācija

s vieta 

NMP 

brigāž

u 

skaits 

t.sk. 

reanimā

cijas 

brigādes 

t.sk. 

intensīvās 

terapijas 

brigādes 

t.sk. 

kardioloģi

skās 

brigādes 

t.sk. 

bērnu 

intensīv

ās 

terapijas 

brigādes 

t.sk. 

neonatologu 

brigādes 

Brigāžu 

skaits, ko 

iespējams 

nokomplektē

t papildus 

(operatīvais 

medicīnas 

transports, 

aprīkojums, 

rācijas, 

individuālie 

aizsardzības 

līdzekļi, 

personāls) 

Medikament

u, materiālu 

un sīkā 

inventāra 

rezerves 

(cietušo 

skaits) 

NMP 

brigāžu 

atbalsta 

centrs 

"Centrs" 

(Vecmīlgrāv

is, J.Asara 

iela, 

Grēcinieku 

iela, Ādaži, 

Saulkrasti) 

 17-19  1-2  2-3  1 0−1       

NMP 

brigāžu 

atbalsta 

centrs 

"Purvciems

" 

(Pļavnieki, 

Jugla, 

Vangaži, 

Garkalne) 

11- 13  1 2−3 
 

        

NMP 

brigāžu 

atbalsta 

centrs 

"Krasts" 

(Lubānas 

iela, 

Baldone, 

Salaspils,) 

 7-8    2 
 

        



 

 

NMP 

brigāžu 

atbalsta 

centrs  

"Imanta" 

(Ziepniekka

lns, 

Bolderāja, 

P.Stradiņa 

KUS, Rīgas 

2.slimnīca, 

Piņķi, 

Ķekava, 

Olaine, 

Dzintari, 

Dubulti, 

Kauguri) 

21- 24  0-1  4 
 

      

  

 

 

Rīgas RC 

kopā 
56- 64  2-3   10-12  1 0−1 −  2-3  

 

100 

(Krājums 

,,Vētra”) 

 

 

Specializētā

s medicīnas 

centrs 

4 2 − − 1 1 1 30 

 

 Nepieciešamības gadījumā NMP brigādes tiek piesaistītas no blakus esošajiem 

NMP dienesta reģionālajiem centriem. Informācija par NMP dienesta resursiem ir 

iekļauta Valsts katastrofu medicīnas plāna pielikumā Nr. 14”Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienesta resursi”. 

 Informācija par NMP slimnīcu resursiem ar 24 h/diennaktī uzņemšanas nodaļām 

ārkārtas situācijās ir iekļauta Valsts Katastrofu medicīnas plāna pielikumā Nr.13 

“Slimnīcu, kurās 24 stundas diennaktī tiek nodrošināta neatliekamā medicīniskā 

palīdzība, resursu apkopojums”. Slimnīcas, kas nodrošina NMP Rīgas pilsētā ir SIA 

"Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Paula Stradiņa Klīniskā 

universitātes slimnīca", Bērnu Klīnikā Universitātes slimnīca, RP SIA "Rīgas 

2.slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", Rīgas pašvaldības SIA 

"Rīgas Dzemdību nams", Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs. Cietušie tiek 

hospitalizēti atbilstoši slimnīcu profilam. Nepieciešamības gadījumā, cietušo 

hospitalizācija var tik veikta citās Latvijas NMP sniegšanas slimnīcās. 

 

Rīgas domes Satiksmes departaments ir noslēdzis līgumus par transporta būvju 

ikdienas uzturēšanu ar PS “Daugavas Labā krasta uzturētājs” un PS “Daugavas Kreisā 

krasta uzturētājs”. Katastrofu vai negadījumu pārvaldīšanā un to seku likvidēšanas 

gadījumos Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, nepieciešamības gadījumā var tikt 

izmantoti šādi minēto pilnsabiedrību dalībnieku  rīcībā esošie resursi: 

           27.tabula 
Nr
.p
.k. 

Tehnikas nosaukums 
Skaits 
( gab.) 

Apraksts  
Izmantošanas 

iespējas 
Piederība 

1 
Buldozers -2 

Caterpillar D6N XL DS 
un Komatsu D51PX-22 

3 

Jauda 127kw, 
lāpstu platumi 2 
gab.- 3.2m un 1 

gab.-2.9m 

grunts stumšana A/s "Ceļu pārvalde" 

2 
Frontālais iekrāvējs 
Caterpillar 962H un 

VOLVO L120F 
2 

210 ZS, kausa 
tilpums 4m3 un 
243 ZS , kausa 

rakšana, 
kraušana , grunts 

pārvietošana 
A/s "Ceļu pārvalde" 
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tilpums 3.5m3 

3 
Autogreiders -VOLVO 
G 946 , CAT 140HEU 

un O&K F156 
3 lāpstu platumi 3.6m ceļu greiderēšana A/s "Ceļu pārvalde" 

4 Traktors VALTRA 2 
aprīkoti ar lāpstu 
un mehānisko birsti  

stumšana un 
slaucīšana 

A/s "Ceļu pārvalde" 

5 Pašizgāzējs 1 
kravnesība 9t , 

celtspējaQ=5000kg 
 aprīkots ar hidro 

manipulatoru 
A/s "Ceļu pārvalde" 

6 Pašizgāzējs 16 
kravnesība  no 7.5t 

līdz 14t 
kravas 

pārvadāšana 
A/s "Ceļu pārvalde" 

7 
Puspiekabe 
pašizgāzējs 

3 kravnesība  no 35t 
kravas 

pārvadāšana 
A/s "Ceļu pārvalde" 

8 Treileris ar vilcēju 2 
kravnesība   25t un 

40t 
lielgabarīta kravas 

pārvadāšana 
A/s "Ceļu pārvalde" 

9  Ekskavators JCB 3 Jauda 500l 

materiālu 
pievešana, 
rakšana, 

kraušana , grunts 
pārvietošana 

A/s "Ceļu pārvalde" 

10 
Ķēžu ekskavators 

Caterpillar CAT-318 
1 

Kausa tilpums 
1.2m3, strēles 
garums 9.5m, 

svars 19t 

rakšana, 
kraušana , grunts 

pārvietošana 
SIA "Roadeks" 

11 
Ķēžu ekskavators 

Caterpillar CAT-321 
1 

Kausa tilpums 
1.2m3, strēles 
garums 9.5m, 

svars 21t 

rakšana, 
kraušana , grunts 

pārvietošana 
SIA "Roadeks" 

12 
Riteņu ekskavators 
Caterpillar CAT-318 

3 

Kausa tilpums 
1.2m3, strēles 
garums 9.5m, 

svars 18t 

rakšana, 
kraušana , grunts 

pārvietošana 
SIA "Roadeks" 

13 

automašīna ar 
smagsvara treileri 

Scania 500, 
Nooteboom 

1 

Celtspēja 36320 
kg, platums 3.0m, 
platformas garums 

7.2m 

lielgabarīta kravas 
pārvadāšana 

SIA "Roadeks" 

14 
Buldozers  Caterpillar 

CAT D6K 
2 

Lāpstas platums 
3.2m , svars 13t 

grunts stumšana SIA "Roadeks" 

15 
Universālais iekrāvējs 
Caterpiller CAT-434E 

3 

Kausa tilpums 
1.1m3, strēles 
garums 5.5m, 

svars 10.7t 

materiālu 
pievešana, 
rakšana, 

kraušana , grunts 
pārvietošana 

SIA "Roadeks" 

16 
Autogreiders 

Caterpiller CAT-140H 
3 

Lāpstas platums 
3.6m , svars 21t 

ceļu greiderēšana SIA "Roadeks" 

17 Pašizgāzējs 2 kravnesība   18 m3 
kravas 

pārvadāšana 
SIA "Pilsētas Eko 

Serviss" 

18 MB FM 432 1 7m3 - 8m3 
konteineru 

pārvadāšana 
SIA "Pilsētas Eko 

Serviss" 

19 MB FN 2759 1 16m3 
kravu un 

konteineru 
pārvadāšana 

SIA "Pilsētas Eko 
Serviss" 

20 Ekskavators VENIERE 1 
Kausa tilpums 1.1 

m3, svars 7.6t 
Kravu iekraušana 

SIA "Pilsētas Eko 
Serviss" 

21 
Frontālais iekrāvējs 

HYDREMA 
1 

Kausa tilpums 1.3 
m3, svars 9t 

Kravu iekraušana 
SIA "Pilsētas Eko 

Serviss" 



 

 

22 ZIL-131 2 
Autopacēlājs ar 

grozu 

Cilvēku 
pacelšanai 
augstumā līdz 
22m 

SIA "Rīgas Tilti" 

23 Liebherr 1 Autokrāns 
Smaguma 

celšana līdz 40t 
SIA "Rīgas Tilti" 

24 MAZ 1 Autokrāns 
Smaguma 

celšana līdz 25t 
SIA "Rīgas Tilti" 

25 MAN 1 
Asinizācijas 

mašīna 
Ūdens 

atsūknēšana 6m3 
SIA "Rīgas Tilti" 

26 ZIL-130 1 Ūdens cisterna  
Ūdens  piegāde 

6m3 
SIA "Rīgas Tilti" 

27 MB 1 
Autovilcējs ar 

puspiekabi 

Birstošu materiālu 
pārvadāšana līdz 

30t 
SIA "Rīgas Tilti" 

28 MAN 1 
Autovilcējs ar 

treileri 

Lielgabarīta kravu 
pārvadāšana līdz 

30t 
SIA "Rīgas Tilti" 

29 MB 1 Pašizgāzējs  
Birstošu materiālu 
pārvadāšana līdz 

18t 
SIA "Rīgas Tilti" 

30 JSB 4CX 2 Ekskavators  

Multifunkcionāls 
ekskavators 

rakšanai/ 
stumšanai 

SIA "Rīgas Tilti" 

31 Bobcat 2 Mini ekskavators  
Mini ekskavators 

rakšanai/ 
stumšanai 

SIA "Rīgas Tilti" 

 

VAS „Latvijas dzelzceļš ” (Gogoļa iela 3, Rīga) 

VAS „Latvijas dzelzceļš ” resursi katastrofu pārvaldīšanai: 

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā VAS "Latvijas dzelzceļš” rīcībā ir 

sekojoši resursi, kurus varētu iesaistīt katastrofu pārvaldīšanā un to seku likvidēšanā: 

Ugunsdzēsības vilciens ir ar specialu ugunsdzēsības kompleksu aprīkoti vagoni, 

kuri ekipēti ar 150 t ūdeni, 4 t putu veidotāja šķidrumu, ka arī ugunsdzēsībai paredzētu 

speciālo tehnisko aprīkojumu. 

Ugunsdzēsības automašīna (operatīvā transporta statuss), kura ekipēta ar 

augstspiediena ūdenssūkni, 0.4 t ūdeni un putu veidotāja šķīdumu. 

Palīdzības vilciens ir ekipēts ar lielas celtspējas dzelzceļa kravas celtņiem 

(EDK500 – 80 t un EDK1000 – 125 t), vilcējiem un traktoriem, dažāda veida sūkņu 

iekārtām, izlijušās bīstamās kravas savākšanas iekārtām no ūdens virsmas un zemes, 

bonām un citu tehniku un inventāru. 

Speciāli aprīkota palīdzības kravas automašīna (operatīvā transporta statuss) 

izlijušās bīstamās kravas savākšanas iekārtu (sūkņi, tilpnes u.c.), absorbentu, kā arī ritošā 

sastāva pacelšanas iekārtu un citas tehnikas un inventāra transportēšanai. 

  

Ugunsdzēsības un palīdzības vilcienus apkalpo apmācīts, speciali sagatavots un 

ekipēts Rīgas ugunsdrošības un glābšanas vienības personāls. Vienība paredzēta 

ugunsgrēku dzēšanai ritošajā sastāvā un stacionāros dzelzceļa objektos, dzelzceļa avāriju, 

tai skaitā no sliedēm nobraukušā ritošā sastāva izraisīto seku likvidēšanai, naftas 

produktu un citu bīstamo kravu pārsūknēšanai no bojātām cisternām, uz zemes izlijušās 

un izbirušās kravas savākšanai, kā arī palīdzības sniegšanai dabas stihiju gadījumos. 

Rīgas ugunsdrošības un glābšanas vienība dislocējas Šķirotavas dzelzceļa stacijā. 
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Augstāk minēto resursu iesaistīšana katastrofu (negadījumu) pārvaldīšanā un to 

seku likvidēšanā notiek saskaņā ar LR tiesību aktos noteikto un VAS “Latvijas dzelzceļš” 

izstrādātām instrukcijām un noteikumiem. 

 

VUGD RRP struktūrvienību pienākumi: 

1. reaģēšanas un glābšanas darbu veikšana katastrofu gadījumā; 

2. dažādu struktūrvienību un institūciju sadarbības organizēšana; 

3. cilvēku glābšana un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšana sadarbībā 

ar avārijas brigādēm un iesaistītām institūcijām; 

4. paraugu ņemšana no piesārņotajām teritorijām (kopīgi ar VVD Lielrīgas 

reģionālās vides pārvaldes speciālistiem). 

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ir izvietotas desmit VUGD RRP daļas: 

1. daļa Maskavas ielā 3, Rīga, LV-1050; 

2. daļa Akmeņu ielā 17, Rīga, LV-1048; 

3. daļa Matīsa ielā 11, Rīga, LV-1050; 

5. daļa Slokas ielā 66, Rīga, LV-1007; 

6. daļa Vijciema ielā 1, Rīgā, LV-1006; 

7. daļa Tvaika ielā 7, Rīgā, LV-1005; 

8. daļa Krustpils ielā 10, Rīga, LV-1050; 

9. daļa Hanzas ielā 5, Rīga, LV-1045; 

10. daļa Lignuma ielā 4a, Rīgā, LV-1016. 

Kā arī: 

1. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža (UCAK) Ķengaraga ielā 3/1, Rīgā. 

2. Tehniskā dienesta brigāde (TDB) atrodas 3 kravas automašīnas un 2 autobusi. 

Pēc notikuma sarežģītības un bīstamības izsaukumus iedala šādos rangos: 

Izsaukums Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 un Nr.6. 

Valsts materiālo rezervju atbildīgie glabātāji Rīgas pilsētas administratīvajā 

teritorijā 

Valsts materiālās rezerves - noteiktajā kārtībā izveidotais materiālo un finanšu 

resursu kopums, kuru izmanto katastrofu pārvaldīšanā iesaistītās institūcijas, ja to rīcībā 

esošie resursi ir nepietiekami reaģēšanas pasākumu veikšanai.
29

 

Atbildīgos glabātājus izvēlas tā, lai attiecīgajā valsts teritorijā varētu iespējami 

īsākā laikā nodrošināt materiālo rezervju iesaistīšanu katastrofu pārvaldīšanā, kā arī 

nodrošinātu materiālo rezervju glabāšanai piemērotus apstākļus un šo rezervju savlaicīgu 

atjaunināšanu. 

VUGD uzdevumos un tiesībās ietilpst atbilstoši kompetencei koordinēt valsts 

materiālo rezervju veidošanu un izmantošanu katastrofu pārvaldīšanai, kā arī 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt valsts materiālo rezervju atbildīgo glabātāju 

uzraudzību.
30

 

Atbildīgos materiālo rezervju glabātājus - valsts un pašvaldību institūcijas un 

komersantus valsts aģentūra izvēlas, ņemot vērā to iestāžu priekšlikumus par 

iespējamiem atbildīgajiem glabātājiem, kuras pilda valsts CA plānos noteiktos 

uzdevumus. Minētos priekšlikumus attiecīgās iestādes saskaņo ar VUGD. 

 

                                                 
29

 Valsts materiālo rezervju likums. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=159962&from=off#saist_5 
30

 Civilās aizsardzības likums. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=146474 



 

 

VI.SADAĻA 

Katastrofu pārvaldīšanas organizēšana 

6.1. Sakaru nodrošinājums, apziņošana, sabiedrības informēšana  

 

Rīgas pilsētā ir uzstādītas 34 (trīsdesmit četras) CA trauksmes un apziņošanas 

sirēnas iedzīvotāju brīdināšanai katastrofu vai to draudu gadījumā. 

Civilās trauksmes un apziņošanas sistēma nodrošina iedzīvotāju brīdināšanu un 

informēšanu par katastrofām vai to draudiem, kā arī par ārkārtējās situācijas, izņēmuma 

stāvokļa vai mobilizācijas izsludināšanu. 

Trauksmes sirēnu uzstādīšanas vietu saraksts Rīgā:    28.tabula 

Nr.

p.k

. 

Nosaukums Uzstādīšanas 

vietas adrese 

Latgales priekšpilsēta 

1. SIA „Russo-Balt V.Z.” Matīsa ielā 92  

2. A/S „Sidrabe” Krustpils ielā 17,  

3. SIA „Projekts Delta D” Maskavas ielā 

322a,  

4. A/S „Elijas projekts” Elijas ielā 17,  

5. VA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

aģentūra” 

Maskavas ielā 165 

6. Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija A.Saharova ielā 35 

Zemgales priekšpilsēta 

7. Rīgas Jauno tehniķu centrs Bauskas ielā 88 

8. SIA „Prizma” Margrietas ielā 7 

9. NP „Zemgale” A.Bieziņa ielā 1 

10. NP „Zemgale” Ozolciema ielā 

10/5 

Centra rajons 

11. BJSC „Daugavas sporta nams” K.Barona ielā 107 

Kurzemes rajons 

12. DzīKS „Kleistu 2” Kleistu ielā 2 

13. SIA „Kurzemes namu apsaimniekotājs” Dzirciema ielā 57 

14. Rīgas 19. vidusskola Miglas ielā 9 

15. „Radison SAS Daugava” Kuģu ielā 24 

16. A/S „Latvijas finieris” rūpnīca „Lignums” Platā iela 38 

17. SIA „Latvijas propāna gāze” Zilā iela 20 

Vidzemes priekšpilsēta 

18. Biedrība„Nams Vangažu 30” Vangažu ielā 30 

19. KS „Gaiļezers” Hipokrātu ielā 2 
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20. SIA „Purvciema nami”  D.Brantkalna ielā 

17 

21. Rīgas domes īpašums Brīvības gatvē 266 

22. Ugunsdzēsības muzejs Hanzas ielā 5 

23. VAS „LVRTC” K.Valdemāra ielā 

110 

24. Rīgas Juglas vidusskola Kvēles ielā 64 

25. Rīgas 60. vidusskola Vaidavas ielā 6 

26. VSIA „Rīgas Pārtikas Ražotāju vidusskola” Nīcgales ielā 26 

Ziemeļu rajons 

27. SIA „Gamma-A”  Audupes ielā 15/17 

28. SIA„RP Vecmīlgrāvis” Dombrovska ielā 

33 

29. SIA „Sarkandaugava” Viestura prospektā 

14 

30. A/S „Aldaris” Tvaika ielā 44 

31. SIA „Sarkandaugava” filiāle Ezermalas ielā 27 

32. SIA „Tikss” Ganību dambī 26 

33. VP Rīgas reģiona pārvalde Gaujas ielā 17(15) 

34. SIA „Universālais Termināls” Atlantijas ielā 27 

 

Civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas izveidošanu, izmantošanu un 

finansēšanu nosaka MK. 

VUGD informāciju par apdraudējumu un ieteikumus iedzīvotāju rīcībai, ievērojot 

dienesta nosacījumus par informācijas sniegšanas steidzamību, izziņo ar plašsaziņas 

līdzekļu un elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu starpniecību.  

Katastrofu gadījumā informācija var nonākt no VUGD, plašsaziņas līdzekļiem un 

komersantiem, kā arī no iedzīvotājiem. 

Informācijas par iespējamo apdraudējumu VUGD RRZC inspektors, saskaņā ar 

līgumiem vai starpresoru vienošanos, sniedz plašsaziņas līdzekļiem par iedzīvotāju 

informēšanu un CA trauksmes sirēnas iedarbināšanu.  

VUGD RRZC inspektors pēc VUGD RRP priekšnieka norādījuma iedarbina CA 

trauksmes sirēnas. 

6.2. Evakuācija 

Evakuācija ir patstāvīga pārvietošanās norādītajā drošajā virzienā vai pārvietošana 

uz drošu vietu pirms katastrofas vai katastrofas laikā no teritorijas vai telpas, kur 

izveidojušies apstākļi rada apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai.  

Lēmumu par iedzīvotāju evakuāciju pieņem katastrofu pārvaldīšanas subjekts, 

reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītājs vai objekts īpašnieks vai tiesiskais 

vadītājs, pamatojoties uz: 

1) Informāciju par katastrofas draudiem; 

2) Informāciju par katastrofas sekām, kuras var radīt apdraudējumu cilvēka 

dzīvībai un veselībai. 



 

 

CAK risina jautājumus par evakuācijas rajona robežu noteikšanu; 

norobežojuma izveidošanu; pulcēšanās punktu noteikšanu; piesārņojuma kontroles 

punktu noteikšanu; evakuējamo iedzīvotāju transportēšanu; evakuēto iedzīvotāju 

uzņemšanas centra izveidošanu; satiksmes regulēšana, apsardzes organizēšanu. 

6.3. Pulcēšanās vietas 

1. RP kultūras iestāžu apvienība Pils iela 18;  

2. RP kultūras iestāžu apvienības Kultūras pils „ZIEMEĻBLĀZMA” Ziemeļblāzmas 

iela 36;  

3. RP kultūras iestāžu apvienības Rīgas kultūras un atpūtas centrs „IMANTA” 

Anniņmuižas bulvāris 29; 

4. RP kultūras iestāžu apvienības Kultūras centrs „IĻĢUCIEMS” Lidoņu iela 27, k-

2; 

5. RP kultūras iestāžu apvienības Rīgas Sv.Pētera baznīca Skārņu iela 19; 

6. VEF Kultūras pils Ropažu iela 2; 

7. Bolderājas Mūzikas un mākslas skola Stūrmaņu iela 31; 

8. Bērnu un jauniešu basketbola skola "RĪGA" Kr.Barona iela 107; 

9. Bērnu un jauniešu centrs "Daugmale" Jēkabpils iela 19a; 

10. Bērnu un jauniešu centrs "Laimīte" Sarkandaugavas iela 22/24; 

11. Rīgas Jauno tehniķu centrs Bauskas iela 88; 

12. Bērnu un jauniešu centrs "Zolitūde" Ruses iela 13; 

13. Bērnu un jauniešu centrs "IK Auseklis" Mežciema iela 41 un Silciema iela 3; 

14. Mākslinieciskās jaunrades centrs "Praktiskās estētikas skola" Burtnieku iela 34; 

15. Rīgas nacionālā sporta manēža Maskavas iela 160; 

16. Rīgas Ziemeļu  izpilddirekcija Rūpniecības iela 21; 

17. Rīgas Austrumu izpilddirekcija Daugavpils iela 31; 

18. Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija Eduarda Smiļģa iela 46. 

Transporta nodrošinājums, pulcēšanās vietas un evakuācijas maršruti 

Ar RP SIA „Rīgas satiksme” ir noslēgts līgums par pasažieru pārvadāšanu 

iedzīvotāju evakuācijai ārkārtēju situāciju gadījumos Rīgas pilsētā. Ir izstrādāti 

evakuācijas maršruti un noteiktas pulcēšanas vietas. 

Evakuēto uzskaites nodrošināšana 

Evakuēto iedzīvotāju uzskaiti nodrošina RPP pēc teritoriālā principa. 

6.4. Pagaidu izmitināšana, ēdināšana, evakuēto iedzīvotāju sociālā aprūpe, 

psiholoģiskā un medicīniskā palīdzība 

Cietušo iedzīvotāju pagaidu izmitināšanu katastrofu izraisīto seku un to draudu 

gadījumā, ēdināšana, sociālās aprūpes, psiholoģiskās palīdzības sniegšana Rīgas pilsētā 

veic pamatojoties uz noslēgtiem līgumiem ar dienesta viesnīcām un RD IKSD (skatīt 

V.SADAĻĀ). 

6.5. Evakuēto iedzīvotāju īpašuma apsardze 

Pasākumus par iedzīvotāju un materiālo vērtību evakuāciju no bīstamās zonas un 

īpašuma apsardzes organizēšanu veic RPP, VP. 

6.6. Sadarbība ar citām pašvaldībām evakuēto iedzīvotāju uzņemšanai 

Uz doto momentu Rīgas dome nav parakstījusi nevienu līgumu ar citam 

pašvaldībām par evakuēto iedzīvotāju uzņemšanu. 

6.7. Nodrošinājums ar IAL 

Individuālie aizsardzības līdzekļi glabājas Valsts materiālajās rezervēs. 
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6.8. Joda profilakses nodrošinājums 

 Joda profilakses nodrošinājums šobrīd nav pieejams, ņemot vērā pašreiz noteikto 

zemo risku radiācijas avāriju iespējamībai.  

Ja notikusi radiācijas avārija, kas var apdraudēt cilvēku veselību un dzīvību ar joda 

profilaksi nodrošina VUGD nosakot izsniegšanas vietas. Stabila joda preparāti bloķē 

radioaktīvā joda iedarbību uz vairogdziedzeri. Tie ir pieejami vairākos veidos, bet 

visiedarbīgākā ir preparātu lietošana pirms radioaktīvā joda iedarbības. 

6.9. Kultūras vērtību aizsardzība vai evakuācija 

Kultūras pieminekļi, to skaitā arheoloģijas, pilsētbūvniecības, arhitektūras un 

mākslas pieminekļi, kā arī vēsturisko notikumu vietas, ir pagātnes mantojums, kuriem ir 

vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība. Kultūras pieminekļu 

saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst Latvijas valsts un tautas, kā arī 

starptautiskajām interesēm. Rīgā atrodas 1666 dažāda veida un statusa kultūras 

pieminekļi, starp kuriem ietilpst gan pasaules mantojuma, gan valsts nozīmes 

pilsētbūvniecības pieminekļi ar oficiālu pieminekļa statusu, gan arī potenciālie pieminekļi 

vai atsevišķas īpašas vēsturiskās apbūves aizsardzības teritorijas. Viss Rīgas vēsturiskais 

centrs ir iekļauts UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā.  

Nozīmīgas kultūras vērtības apsargā VP, bet vērtīgo eksponātu evakuāciju veic 

pašvaldība. Nekustamos kultūras pieminekļus drīkst pārvietot vai pārveidot tikai 

izņēmuma gadījumā ar Kultūras ministrijas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcijas atļauju. Lēmumu par kultūras vērtību evakuāciju un iespējamo evakuācijas 

vietu pieņem CAK atkarībā no apstākļiem. 

6.10. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana, objektu apsardzība un aizsardzība 

Rīgas pilsētā sabiedriskās kārtības un drošības pasākumus valsts svētku un atceres 

dienu, ārvalstu amatpersonu vizīšu laikā nodrošina: 

1. DP; 

2. VP, tai skaitā Ceļu policija; 

3. LR Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienests; 

4. RPP. 

6.11. Iedzīvotāju izglītošana CA 

MK 11.09.2007. noteikumi Nr.612 „Minimālās prasības civilās aizsardzības kursa 

saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam” nosaka minimālās 

prasības CA kursa saturam studējošiem vispārējās profesionālās izglītības iestāžu 

izglītojamiem, kā arī minimālās prasības CA apmācības saturam. 

CA kursa apjomu personām, kuras nodarbinātas pie komersanta vai iestāžu 

darbiniekiem nosaka komercsabiedrības vadītājs, individuālais komersants vai iestādes 

vadītājs. 

Iedzīvotāju izglītošanu CA jautājumos, izmantojot plašsaziņas līdzekļus un 

elektroniskos sabiedrības saziņas līdzekļus, kā arī izplatot informatīvos materiālus, veic 

valsts iestādes un pašvaldības, kā arī komersanti (attiecībā uz iedzīvotājiem, kurus var 

ietekmēt avārijas komersantu objektos). 

6.12. Mājdzīvnieku aizsardzība 

Par mājdzīvnieku aizsardzību atbild to īpašnieks. Saņemot informāciju par 

infekciju un dažādu sērgu izplatību, kas var skart mājdzīvniekus īpašniekam ir jāveic 

aizsardzības pasākumi. Iespējamākās dzīvnieku slimības: 

1. klasiskais cūku mēris; 

2. putnu gripa; 



 

 

3. mutes un nagu sērga. 

Mājdzīvnieku veselību un labturību uzrauga Pārtikas un veterinārā dienesta 

darbinieki. Šis dienests veic šādas funkcijas attiecībā uz mājdzīvniekiem: 

1. dzīvnieku infekcijas slimību profilakse un apkarošana;  

2. dzīvnieku aizsardzība un labturība;  

3. veterināro zāļu aprite;  

4. dzīvnieku barības un barības piedevu apritē, dzīvnieku ēdināšanā;  

5. dzīvnieku izcelsmes pārtikā neizmantojamo produktu aprite atbilstoši 

kompetences sfēru sadalei;  

6. dzīvnieku identifikācija un reģistrēšana, ganāmpulku un novietņu reģistrēšana, 

dzīvnieku pārvietošana;  

7. svaigpiena ieguves un pirmapstrādes higiēna.  

  Dzīvnieku evakuāciju organizē Pārtikas un veterinārais dienests. Mājdzīvnieku 

regulāru uzraudzību un vakcinēšanu veic arī Rīgas pilsētas praktizējošie veterinārārsti. 

6.13. Avārijas izraisītā vides piesārņojuma ierobežošana un sanācijas pasākumi. 

 Vides piesārņojuma uzraudzību un kontroli veic Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas pakļautībā esošais Valsts vides dienests (VVD). 

 Atbilstoši Vides aizsardzības likumam piesārņojuma izraisītājs (operators, 

teritorijas īpašnieks vai apsaimniekotājs) veic gan primāros piesārņojuma izraisītāja 

ierobežošanas un likvidācijas pasākumus, gan arī nodrošina avārijas seku likvidāciju. Šo 

procesu organizē un uzrauga VVD Reģionālā vides pārvalde. Rīgas domes Mājokļu un 

vides departaments savas kompetences robežās koordinē un organizē piesārņojuma 

ierobežošanas un likvidācijas pasākumus pašvaldībai piederošajos vai piekrītošajos 

īpašumos sadarbībā ar attiecīgās teritorijas izpilddirekciju, Rīgas domes Satiksmes 

departamentu un VVD Lielrīgas RVP. 

6.14. Pārtikas un dzeramā ūdens apgāde katastrofas gadījumā 

 SIA „Rīgas ūdens” nodrošina kvalitatīva dzeramā ūdens piegādi Rīgas 

iedzīvotājiem. Ūdens vidējais patēriņš pilsētā diennaktī ir 105000 - 115000 m3. 

Ūdensapgāde notiek no virszemes ūdensapgādes un no pazemes ūdenskrātuvēm. 

Elektrības zudumu gadījumā ūdens ir pieejams ēkas 1.stāvos un pagrabos. 

6.15. Nodrošinājums ar energoresursiem energoapgādes traucējumu gadījumā 

 Rīgas pilsētas reģionā (AS “Sadales tīkls”) rīcībā ir pieejami trīs elektroģeneratori 

Atlas Copeo QAS: 78Pd; 138Pd; QaAS108Pd, ar kopēju jaudu 305 kW, kas atrodas:  

Strautu ielā 102, Rīgā. 

 Daudzprofilu slimnīcas ir nodrošinātas ar alternatīvu vai autonomu 

elektroenerģijas avotu – ģeneratoru, kura jauda nodrošina iestādes uzņemšanas nodaļas, 

intensīvās terapijas nodaļas un operāciju nodaļas darbību ārējās elektroapgādes 

traucējumu gadījumā.
31

 

6.16. Avāriju rezultātā radušos bīstamo atkritumu un bezsaimnieka bīstamo 

atkritumu savākšana, nodošana uzglabāšanai vai pārstrādei 

 Notiek saskaņā ar izstrādāto reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu. 

 VVD koordinē un organizē bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem, kā arī veic bezsaimnieka bīstamo atkritumu apsaimniekošanu. 

 Pašvaldība organizē sadzīves atkritumu, to skaitā sadzīvē radušos bīstamo 

atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas reģionālajam plānam. 

6.17. Pasākumi cilvēku, mājdzīvnieku un īpašuma attīrīšanai no piesārņojuma  

Dekontaminācijas pasākumi 
                                                 
31
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Veicot neatliekamos un seku likvidācijas pasākumus katastrofu gadījumā 

paaugstinātas bīstamības objektos, transportu avārijas laikā ar ķīmiskām vielām un citiem 

bīstamiem aģentiem (bioloģisku, radioaktīvu), pēc darba beigšanas nepieciešams veikt 

dekontaminācijas pasākumus, lai likvidētu iespējamo bīstamo vielu iedarbību uz cilvēku 

organismu. 

Reaģēšanā iesaistītajiem glābšanas dienestu, avārijas dienestu un citu institūciju 

iesaistītajiem darbiniekiem jāorganizē dekontaminācijas pasākumus. Dekontaminācijai 

Rīgas pilsētā paredzētas divas cauruļvadu dušveida sanācijas iekārtas, kuras atrodas 

VUGD Rīgas reģiona pārvaldes valsts materiālo rezervju uzglabāšanā. Izvēršanas laiks ir 

līdz vienai stundai. Iekārtas iespējas - 3 cilvēki 2- 3 minūtēs. Ar vienu iekārtu vienas 

stundas laikā var dekontaminēt līdz 90 cilvēkiem. 

Institūcijas, kuras veic darbības ar bīstamo atkritumu savākšanu, uzglabāšanu vai 

pārstrādi.  

            29.tabula 

Iestādes nosaukums, adrese Darbības veids Atbildīgās personas 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centra Bīstamo 

atkritumu nodaļa, Maskavas iela 

165, Rīga 

Savāc, uzglabā, 

pārstrādā un apglabā 

bīstamos atkritumus 

Nodaļas vadītājs 

 

A/S „”Bīstamo atkritumu 

organizācija” „BAO”, Olaines 

novads, Olaine, Celtnieku iela 3a  

Bīstamo atkritumu 

identifikācija, 

savākšana, 

transportēšana 

Sekretāre, 

valdes priekšsēdētājs 

 

Valsts vides dienesta Radiācijas 

drošības centrs, Rūpniecības iela 

23, Rīga 

Organizē un koordinē 

vides radioaktīvā 

piesārņojuma 

monitoringu  

Radiācijas drošības 

centra direktora 

vietnieks, inspekcijas 

vadītājs  

SIA „EKO- Osta”, Tvaika iela 39, 

Rīga 

Ķīmisko vielu 

savākšana un pārstrāde, 

sanācijas darbi jūrā un 

Rīgas brīvostas 

akvatorijā  

Sekretāre, dispečers,   

valdes priekšsēdētājs  

SIA „Vides konsultāciju birojs”, 

Ezermalas iela 24/26, Rīga 

Sanācijas darbi, 

konsultatīva palīdzība 

Dežurants, direktors  

6.18. Sadarbība ar citu administratīvo teritoriju, valsts un citu valsts glābšanas 

dienestiem un blakus esošajām pašvaldībām 

Sadarbība ar citu administratīvo teritoriju, valsts un citu valsts glābšanas 

dienestiem un blakus esošajām pašvaldībām ir noteikta starpresoru vienošanās un 

sadarbības līgumos.
32
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 Ir pieejami Rīgas domes Juridiskā pārvaldē 



 

 

VII.SADAĻA 

Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi  

Bīstamo vielu noplūde 

Preventīvie pasākumi: 

Nr. 

p.k 

Nosaukums Izpildes termiņš Par izpildi 

atbildīgā 

institūcija 

Izpildītāji 

1. Informācijas 

sniegšanas kārtības 

noteikšana par 

iespējamo bīstamo 

vielu noplūdi 

Pastāvīgi VUGD RRP, 

RP CAK, RPP 

VUGD, 

masu mēdiji,  Rīgas 

domes Sabiedrisko 

attiecību nodaļa 

 

2. Apziņošanas 

organizēšana ar: 

 -VUGD RRP; 

 -Rīgas pilsētas CAK 

locekļiem; 

  -avārijas 

dienestiem; 

  -iespējamo 

glābšanas 

   darbos iesaistītajām 

   institūcijām 

Pastāvīgi VUGD RRP 

RP CAK 

VUGD RRZC, 

CAK sekretārs, 

Masu mēdiji 

 

3. Iespējamās avārijas 

bīstamās zonas 

noteikšana 

Pastāvīgi Objekta vadītājs, 

VUGD RRP 

struktūrvienības, 

Lielrīgas 

reģionālā vides 

pārvalde 

 

Objekta vadītājs,                  

VUGD RRP 

Glābšanas darbu 

vadītājs, 

Lielrīgas reģionālās 

vides pārvaldes 

speciālisti 

4. Preventīvo pasākumu 

noteikšana sadarbībā 

ar VUGD RRP,  

iespējamās avārijas 

bīstamās zonas, lai 

novērstu vai 

samazinātu avārijas 

sekas 

1 reizi gadā VUGD RRP  VUGD RRP, 

RPP 

5. Bīstamajā zonā esošo 

iedzīvotāju 

informēšana par 

iespējamo 

apdraudējumu 

1 reizi trijos gados VUGD RRP,  

RPP 

Objekta vadītājs, 

VUGD RRP 

struktūrvienības, 

RPP 
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6. 

 

Pasākumi par 

iedzīvotāju un 

materiālo vērtību 

evakuāciju no 

bīstamās zonas un 

īpašuma apsardzes 

organizēšanas 

apzināšanos 

Pastāvīgi RPP, 

RP CAK 

RPP, VP 

7. NMP un specializētas 

neatliekamās 

palīdzības sniegšanas 

organizēšana un 

kārtības noteikšana 

cietušajiem 

Pastāvīgi NMP dienests NMP dienests un 

ārstniecības iestādes 

8. Informatīvā materiāla 

izstrāde un izdale 

iedzīvotājiem  

Pastāvīgi VUGD, RPP, VP VUGD, RPP, VP 

Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi: 

Nr. 

p.k 

Nosaukums Izpildes termiņš Par izpildi atbildīgā 

institūcija 

Izpildītāji 

1. Informācijas 

sniegšana par 

bīstamo vielu 

noplūdi, tās tiešiem 

draudiem 

iedzīvotājiem, 

pašvaldībai un citām 

institūcijām 

1-3 

min. 

Objekta vadītājs Objekta atbildīgais 

par CA  

 

2. Informācijas 

saņemšana VUGD 

RRZC, notikuma 

reģistrēšana  žurnālā 

1-2 

min. 

VUGD RRZC VUGD RRZC  

3. Pasākumi saskaņā ar 

CA plānu un 

Ārpusobjekta CA 

plānu, lai novērstu, 

ierobežotu un 

likvidētu rūpniecisko 

avāriju vai 

samazinātu to sekas 

1-10  

min. 

Objekta vadītājs Objekta atbildīgais 

par CA 

4. VUGD RRP 

iesaistāmo 

struktūrvienību 

apziņošana par 

rūpniecisko avāriju 

un citu operatīvo 

dienestu, atbildīgo  

1-2 

min. 

VUGD RRZC  VUGD RRZC  



 

 

institūciju  

informēšana 

5. Apdraudētās 

teritorijas 

ierobežošana, 

apsardze, trauksmes 

sistēmas 

iedarbināšana 

Nekavējoties Objekta vadītājs Objekta darbinieki 

6. VUGD Resursu 

nosūtīšana uz 

notikuma vietu 

saskaņā ar 

struktūrvienības 

nosūtīšanas sarakstu 

Nekavējoties VUGD RRP 

struktūrvienības 

VUGD RRP 

struktūrvienības 

7. Degošās un 

apdraudēto dz/ceļa 

(auto) cisternu 

dzēšanas, 

atdzesēšana ar ūdeni 

Nekavējoties Objekta vadītājs Objekta atbildīgais 

par CA, darbinieki 

8. Objekta vadības 

punkta darbības 

izvēršana 

5-15  

min. 

Objekta vadītājs Objekta atbildīgais 

par CA, darbinieki 

9. VUGD RRP 

struktūrvienību, 

operatīvo dienestu, 

institūciju darbinieku 

sagaidīšana un 

informēšana 

Pastāvīgi Objekta vadītājs Objekta apsardze, 

darbinieki 

10. Papildus 

informācijas 

sniegšana VUGD 

apakšvienībām 

braukšanas laikā uz 

negadījumu  

Nekavējoties VUGD RRZC VUGD RRZC,  

VUGD RRP 

struktūrvienības 

11. VUGD RRP 

struktūrvienību, 

operatīvo dienestu un 

institūciju pārstāvju 

ierašanās objektā un 

izvērtēšana notikuma 

vietā 

5-15 VUGD RRP 

struktūrvienības 

VUGD glābšanas 

darbu vadītājs, 

operatīvie dienesti, 

iesaistītas 

institūcijas 

12. Situācijas 

novērtēšana, 

izlūkošana, avārijas 

apjoma precizēšana 

un bīstamās zonas 

noteikšana 

5-15  

min. 

VUGD RRP 

struktūrvienības 

VUGD glābšanas 

darbu vadītājs 
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13. 

 

VUGD nosaka 

individuālo 

aizsardzības 

aprīkojumu, kas būtu 

piemērots 

apdraudējuma 

raksturam, vispārējai 

situācijai un 

veicamajiem 

uzdevumiem 

Nekavējoties VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

14. Cietušo cilvēku 

glābšana, evakuācija 

no bīstamās zonas, 

līdz NMP dienesta 

ierašanās brīdim 

sniedz pirmo 

palīdzību cietušajiem 

Nekavējoties VUGD RRP 

struktūrvienības 

VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

15. Izraugās un nosaka 

vietas, kur izvietot 

izglābtos un cietušos 

cilvēkus 

Nekavējoties VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

16. Sakaru organizēšana 

notikuma vietā ar 

iesaistītiem 

resursiem   par to 

savstarpējo 

sadarbību, 

informācijas 

apmaiņu 

Pastāvīgi VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs,  

operatīvie dienesti, 

iesaistītas 

institūcijas 

17. Apdraudētajā zonā 

esošo cilvēku 

apziņošana par 

apdraudējumu un 

rīcību, trauksmes 

sistēmas ieslēgšana  

Nekavējoties VUGD RRP 

struktūrvienības, 

VP, RPP 

VUGD RRP 

struktūrvienības, 

VP, RPP 

18. Cilvēku evakuācija 

no iespējamās 

apdraudētās zonas 

Nekavējoties VUGD RRP 

struktūrvienības, 

VP, RPP 

VUGD RRP 

struktūrvienības, 

VP, RPP 

19. Bīstamajā zonā 

atrodošos siltuma 

iedarbībai pakļauto 

rezervuāru, balstu, 

cauruļvadu un 

tehnoloģiskās 

armatūras 

pastiprināta 

atdzesēšana 

Nekavējoties VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

VUGD RRP 

struktūrvienības 



 

 

20. Ķīmisko produktu 

dzesēšana ar 

piemērotu dzēšanas 

līdzekli, ņemot vērā 

reakcijas risku 

Nekavējoties VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

21. Gadījumā, ja 

notikuma vietā 

esošie resursi ir 

nepietiekoši izziņo 

paaugstinātas 

bīstamības 

ugunsgrēku 

Nekavējoties VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

22. Papildus resursu 

sagaidīšanas 

organizēšana un 

atbilstoši to ierašanās 

secībai norīkošana 

Nekavējoties VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

VUGD RRP 

struktūrvienības 

23. Vielu pārsūknēšana 

no degošā uz blakus 

rezervuāriem - 

tukšajā tvertnē  

Nekavējoties VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs, 

Objekta vadītājs 

VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs,  

Objekta atbildīga 

persona 

24. Ar papildtehnikas 

ierašanos organizē 

blakus stāvošo 

rezervuāru dzesēšanu 

un uzliesmojuma 

riska samazināšanai, 

noklāj 

ugunsbīstamās 

noplūdes vietas ar 

putām 

Pastāvīgi VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

 

VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs, 

 

25. Organizē 

uzliesmojuma no 

ugunsbīstama gāzes 

mākoņa, riska 

samazināšanu ar 

ūdens miglas 

palīdzību, kā arī 

likvidēšanu, lai tas 

neizplatās apkārtējā 

dabā 

Nekavējoties VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

VUGD RRP 

struktūrvienības 

26. VUGD RRP 

priekšnieka un 

VUGD priekšnieka 

informēšana par  

avāriju, vai bīstamo 

vielu noplūdi 

5-10  

min. 

VUGD RRZC VUGD RRZC 
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27. RP izpilddirektora,  

RP CAK sekretāra 

informēšana. 

5-10 

min. 

VUGD RRP 

priekšnieks 

 

VUGD RRZC 

  

28. RP CAK sastāva 

apziņošana par 

rūpniecisko avāriju, 

vai bīstamo vielu 

noplūdi un tā 

sasaukšana 

Līdz 2st. VUGD RRP 

priekšnieks 

RP CAK sekretārs 

29. RP CAK sēdes 

organizēšana 

Līdz 1 stundai  RP CAK 

priekšsēdētājs 

RP CAK sekretārs, 

Rīgas pilsētas 

izpilddirektors 

30. VUGD priekšnieka 

un valsts materiālo 

rezervju atbildīgo 

glabātāju  

informēšana par   

valsts materiālo 

rezervju resursu 

iespējamo 

iesaistīšanu un 

izsniegšanu 

Pēc 

nepieciešamības 

VUGD RRZC 

 

VUGD RRZC 

Valsts materiālo 

rezervju atbildīgie 

glabātāji  

31. Valsts materiālo 

rezervju 

sagatavošana 

izsniegšanai 

Līdz 4 st. Valsts materiālo 

rezervju atbildīgie 

glabātāji 

Valsts materiālo 

rezervju atbildīgie 

glabātāji 

32. Nodrošinājuma 

valsts aģentūras 

iesaistīšana 

 

Līdz 4 st. VUGD RRP VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

33. Iedzīvotāju 

evakuācijas, 

izmitināšanas, 

ēdināšanas, 

informēšanas 

organizēšana un 

veikšana 

Pastāvīgi RP CAK RPP 

34. Sociālās palīdzības 

sniegšana 

cietušajiem 

Pēc 

nepieciešamības 

RP CAK Rīgas domes 

Labklājības 

departaments, 

Rīgas sociālais 

centrs, Biedrība 

“Skalbes” 

35. Materiālo vērtību 

evakuācija no 

bīstamās zonas un to 

apsardzes pasākumu 

Pēc 

nepieciešamības 

RP CAK RPP, VP 



 

 

organizēšana 

36. Avārijas rezultātā 

boja gājušo un 

cietušo cilvēku 

uzskaite 

Pastāvīgi RP CAK, VP RPP, VP, NMPD 

37. VUGD RRP 

priekšnieka, VUGD 

priekšnieka, RP 

CAK priekšsēdētāja  

informēšana par 

situāciju un 

veiktajiem 

pasākumiem 

 VUGD RRP 

priekšnieks, 

RP CAK sekretārs 

VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs, 

RP CAK sekretārs 

38. Preses konferences 

plašsaziņas līdzekļu 

informēšana 

Pēc 

nepieciešamības 

RP CAK  Rīgas domes 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa 

39. Noplūdes vietas 

galīga degšanas 

likvidācija ar ūdens 

strūklām 

Pastāvīgi VUGD  Glābšanas 

darbu vadītājs 

VUGD RRP  

struktūrvienības 

40. Seku likvidēšana, 

neatliekamo 

pasākumu veikšana 

sadarbībā ar avārijas 

brigādēm un 

iesaistītām 

institūcijām 

Pēc bīstamības 

samazinājuma 

VUGD RRP, 

glābšanas darbos 

iesaistītas 

institūcijas, 

Lielrīgas reģionāla 

vides pārvalde 

VUGD RRP, 

glābšanas darbos 

iesaistītas 

institūcijas, RP 

institūcijas, 

Lielrīgas reģionālā 

vides pārvalde 

41. Pēc glābšanas un 

neatliekamo seku 

likvidēšanas darbu 

veikšanas 

sapulcēšanās un 

atgriešanās depo, 

ziņojums glābšanas 

darbu vadītājam un 

dispečeram. 

Pastāvīgi VUGD RRP VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs  

42. Izziņas materiālu 

vākšana, apkopošana 

un avārijas iespējamā 

cēloņa noteikšana 

24st. VP, 

Lielrīgas reģionāla 

vides pārvalde, 

VUGD RRP, 

Valsts darba 

inspekcija 

VP, 

Lielrīgas reģionāla 

vides pārvalde, 

VUGD RRP, 

Valsts darba 

inspekcija 

43. NMP sniegšana un 

specializētas NMP 

nodrošināšana 

Pastāvīgi NMP dienests NMP dienests un 

ārstniecības 

iestādes 
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44. Nodrošina gaisa 

kvalitātes un gaisa 

monitoringu, 

pārraudzību 

Pēc 

nepieciešamības 

Rīgas domes 

Mājokļa un vides 

departaments 

RD Mājokļu un 

vides departaments 

45. Informācija par 

radīto zaudējumu 

apkopošanu 

 

1 mēnesis RP CAK,  VUGD, 

avārijas dienesti, 

iesaistītas 

institūcijas 

VUGD, avārijas 

dienesti, iesaistītas 

institūcijas  

46. Sniedz attiecīgajām 

institūcijām 

ieteikumus par 

materiāli tehniskās 

bāzes atjaunošanu un 

priekšlikumus valsts 

materiālo rezervju 

pilnveidošanai 

1 mēnesis RP CAK 

priekšsēdētājs, 

RP izpilddirektors 

RP izpildvara, 

Rīgas 

izpilddirekcijas, 

RPP 

TRANSPORTA AVĀRIJAS 

Preventīvie pasākumi 

Nr. 

p.k 

Nosaukums Izpildes termiņš Par izpildi atbildīgā 

institūcija 

Izpildītāji 

1. Rīgas pilsētas ielu 

segumu saglabāšana 

un attīstība 

Pastāvīgi Rīgas domes 

Satiksmes 

departaments 

PS “Daugavas 

KREISĀ krasta 

uzturētājs” 

PS “Daugavas 

LABĀ krasta 

uzturētājs” 

2. Rīgas transporta 

būvju (tiltu, 

satiksmes pārvadu, 

gājēju tuneļu, 

nostiprināto 

krastmalu un metāla 

barjeru) ikdienas 

uzturēšana 

Pastāvīgi Rīgas domes 

Satiksmes 

departaments 

PS “Daugavas 

KREISĀ krasta 

uzturētājs” 

PS “Daugavas 

LABĀ krasta 

uzturētājs” 

3. Ielu posmu 

apzīmēšana ar  

nepieciešamajām 

zīmēm   

Pastāvīgi Rīgas domes 

Satiksmes 

departaments 

PS “Daugavas 

KREISĀ krasta 

uzturētājs” 

PS “Daugavas 

LABĀ krasta 

uzturētājs” 

4. Sabiedriskā 

transporta maršrutu 

tīklu modernizācija 

un atjaunošana 

Pastāvīgi Rīgas domes 

Satiksmes 

departaments 

RP SIA „Rīgas 

satiksme” 

5. Sabiedriskā 

transporta 

modernizācija, 

Pastāvīgi Rīgas domes 

Satiksmes 

departaments 

RP SIA „Rīgas 

satiksme”, SIA 

„Rīgas luksofors”, 



 

 

atjaunošana un 

stāvlaukumu  

ierīkošana 

individuālajam 

transportam  

RPA „Rīgas 

gaisma” 

6. Transporta kustības 

modernizācija  

Pastāvīgi Rīgas domes 

Satiksmes 

departaments 

SIA „Rīgas 

luksofors”, SIA 

„Latkons”, 

RPA „Rīgas 

gaisma” 

7. Gājēju pāreju 

ierīkošana un 

modernizācija 

Pastāvīgi Rīgas domes 

Satiksmes 

departaments 

SIA „Rīgas 

luksofors”,  RPA 

„Rīgas gaisma” 

8. Bīstamā zonā 

autotransporta 

kustību norobežošana 

ar zīmēm, „guļošiem 

policistiem” un 

aizsargbarjeru 

ierīkošana 

Pastāvīgi Rīgas domes 

Satiksmes 

departaments 

SIA „Rīgas 

luksofors” 

9. Rīgas pilsētas 

iedzīvotāju pastāvīga 

informēšana par 

izmaiņām satiksmes 

organizēšanā 

Pastāvīgi Rīgas domes 

Satiksmes 

departaments 

Rīgas domes 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa, 

RP SIA „Rīgas 

satiksme”, 

Satiksmes 

departamenta 

preses sekretāre 

10. NMP un specializētas 

neatliekamās 

palīdzības sniegšanas 

organizēšana un 

kārtības noteikšana 

cietušajiem 

Pastāvīgi NMP dienests NMP dienests un 

ārstniecības 

iestādes 

11. NMP un specializētas 

neatliekamās 

palīdzības sniegšanas 

organizēšana un 

kārtības noteikšana 

cietušajiem 

Pastāvīgi NMP dienests NMP dienests un 

ārstniecības 

iestādes 

12. Informatīvā materiāla 

izstrāde un izdale 

iedzīvotājiem  

Pastāvīgi VUGD, RPP, VP VUGD, RPP, VP 

Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi: 

Nr. 

p.k 

Nosaukums Izpildes termiņš Par izpildi atbildīgā 

institūcija 

Izpildītāji 

1. Informācijas 

sniegšana par 

1-3 

min. 

Transportlīdzekļa 

vadītājs, iedzīvotāji 

Transportlīdzekļa 

vadītājs, 
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transporta avāriju 

operatīvajiem 

dienestiem 

iedzīvotāji 

2. Informācijas 

saņemšana VUGD 

RRZC, notikuma 

reģistrēšana  žurnālā 

1-2 

min. 

VUGD RRZC VUGD RRZC  

3. VUGD RRP 

iesaistāmo 

struktūrvienību 

apziņošana par 

avāriju un citu 

operatīvo dienestu, 

atbildīgo  institūciju  

informēšana 

1-2 

min. 

VUGD RRZC  VUGD RRZC  

4. VUGD Resursu 

nosūtīšana uz 

notikuma vietu 

saskaņā ar 

struktūrvienības 

nosūtīšanas sarakstu 

Nekavējoties VUGD RRP 

struktūrvienības 

VUGD RRP 

struktūrvienības 

5. VUGD RRP 

struktūrvienību, 

operatīvo dienestu un 

institūciju pārstāvju 

ierašanās un 

izvērtēšana notikuma 

vietā 

5-15 VUGD RRP 

struktūrvienības 

VUGD glābšanas 

darbu vadītājs, 

operatīvie dienesti, 

iesaistītas 

institūcijas 

6. 

 

VUGD nosaka 

individuālo 

aizsardzības 

aprīkojumu, kas būtu 

piemērots 

apdraudējuma 

raksturam, vispārējai 

situācijai un 

veicamajiem 

uzdevumiem 

Nekavējoties VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

7. Cietušo cilvēku 

glābšana, evakuācija 

no bīstamās zonas, 

līdz NMP dienesta 

ierašanās brīdim 

sniedz pirmo 

palīdzību cietušajiem 

Nekavējoties VUGD RRP 

struktūrvienības 

VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

8. Izraugās un nosaka 

vietas, kur izvietot 

Nekavējoties VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 



 

 

izglābtos un cietušos 

cilvēkus 

9. Sakaru organizēšana 

notikuma vietā ar 

iesaistītiem resursiem   

par to savstarpējo 

sadarbību, 

informācijas apmaiņu 

Pastāvīgi VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs,  

operatīvie dienesti, 

iesaistītas 

institūcijas 

10. Apdraudētajā zonā 

esošo cilvēku 

apziņošana par 

apdraudējumu un 

rīcību, trauksmes 

sistēmas ieslēgšana  

Nekavējoties VUGD RRP 

struktūrvienības, 

VP, RPP 

VUGD RRP 

struktūrvienības, 

VP, RPP 

11. Cilvēku evakuācija 

no iespējamās 

apdraudētās zonas 

 

Nekavējoties VUGD RRP 

struktūrvienības, 

VP, RPP 

VUGD RRP 

struktūrvienības, 

VP, RPP 

12. Transporta dzesēšana 

ar piemērotu 

dzēšanas līdzekli, 

ņemot vērā reakcijas 

risku  

Nekavējoties VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

13. Gadījumā, ja 

notikuma vietā esošie 

resursi ir nepietiekoši 

izziņo paaugstinātas 

bīstamības 

ugunsgrēku 

Nekavējoties VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

14. VUGD RRP 

priekšnieka un 

VUGD priekšnieka 

informēšana par  

avāriju, vai bīstamo 

vielu noplūdi 

5-10  

min. 

VUGD RRZC VUGD RRZC 

15. RP izpilddirektora,  

RP CAK sekretāra,  

RD Satiksmes 

departamenta, 

informēšana 

Pēc 

nepieciešamības 

VUGD RRP 

priekšnieks 

VUGD RRZC 

16. Informācijas 

saņemšana, CAK 

priekšsēdētāja 

informēšana 

1-5 

min. 

RD Satiksmes 

departaments - RP 

Satiksmes vadības 

centrs 

Rīgas domes 

sekretāre 

17. RP CAK sastāva 

apziņošana par 

avāriju un tā 

sasaukšana 

Līdz 2st. 

 

VUGD RRP 

priekšnieks, RD 

Satiksmes 

departaments - RP 

VUGD RRZC 
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Satiksmes vadības 

centrs 

18. RP CAK sēdes 

organizēšana 

Līdz 1 stundai  RP CAK 

priekšsēdētājs 

RP CAK sekretārs, 

Rīgas pilsētas 

izpilddirektors 

19. RPP, VP, NBS 

iesaistīšana kārtības 

uzturēšanā  

Līdz 1,5 stundas RP CAK, VP, RPP RPP, VP, NBS 

20. Nodrošinājuma valsts 

aģentūras iesaistīšana 

Līdz 4 stundas RP CAK,  VUGD 

RPP priekšnieks 

VUGD RRZC 

21. NMP sniegšana un 

specializētas NMP 

nodrošināšana 

Pēc 

nepieciešamības 

NMP dienests NMP dienests un 

ārstniecības 

iestādes 

22. Avārijas rezultātā 

boja gājušo un 

cietušo cilvēku 

uzskaite 

Pastāvīgi RP CAK, VP RPP, VP, NMPD 

23. Seku likvidēšana, 

neatliekamo 

pasākumu veikšana 

sadarbībā ar avārijas 

brigādēm un 

iesaistītām 

institūcijām 

Pēc bīstamības 

samazinājuma 

VUGD RRP, 

glābšanas darbos 

iesaistītas 

institūcijas, 

Lielrīgas reģionāla 

vides pārvalde 

VUGD RRP, 

glābšanas darbos 

iesaistītas 

institūcijas, RP 

institūcijas, 

Lielrīgas reģionālā 

vides pārvalde 

24. Izziņas materiālu 

vākšana, apkopošana 

un avārijas iespējamā 

cēloņa noteikšana 

24st. VP, 

Lielrīgas reģionāla 

vides pārvalde, 

VUGD RRP, 

Valsts darba 

inspekcija 

VP, 

Lielrīgas reģionāla 

vides pārvalde, 

VUGD RRP, 

Valsts darba 

inspekcija 

25. Informācija par radīto 

zaudējumu 

apkopošana 

1 mēnesis RP CAK 

priekšsēdētājs, RP 

izpilddirektors 

RP izpildvara, 

Rīgas 

izpilddirekcijas, 

RPP 

PLŪDI 

Preventīvie pasākumi: 

Nr. 

p.k. 

Nosaukums Izpildes termiņš 

(min.) 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 

Izpildītāji 

1. Informācijas 

sniegšanas kārtības 

noteikšana par 

iespējamiem plūdu 

draudiem 

Pastāvīgi VUGD RRP, RP 

CAK, RPP 

VUGD, masu 

mediji 

Rīgas domes 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa 

2. Informācijas 

nodošanas kārtības 

noteikšana CAK 

Pastāvīgi VUGD RRP, 

Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un 

RP izpilddirektors, 

VUGD RRP , RPP 



 

 

priekšsēdētājam par 

ūdens līmeņiem 

plūdu draudu 

gadījumā 

meteoroloģijas 

centrs 

3. RP CAK sastāva un 

nepieciešamo 

institūciju pārstāvju 

apziņošanas shēmas 

izstrāde plūdu 

gadījumā  

Pastāvīgi RPP  RPP 

4. Applūšanas zonas 

precizēšana, 

apsekošana un 

bīstamo vietu 

noteikšana 

Pastāvīgi RPP,  VUGD VUGD RRP 

struktūrvienības, 

RPP, RD Mājokļu 

un vides 

departaments, RD 

Pilsētas attīstības 

departaments 

5. Iedzīvotāju, 

komersantu, kurus 

skar plūdi, 

apzināšana un 

iespējamas 

evakuācijas 

plānošana 

Pastāvīgi RPP, VUGD, RPP RPP, VUGD RRP, 

VP 

6. Pasākumu 

precizēšana par 

krasta dambju 

nostiprināšanu un 

nepieciešamo  

materiālo resursu  

iegādē  

Pastāvīgi RP CAK RD Mājokļu un 

vides departaments 

7. Rīcības plāna izstrāde 

par iedzīvotāju un 

materiālo vērtību 

evakuācijas veikšanu 

un īpašuma apsardzi 

Pastāvīgi RPP VUGD,RPP, VP 

8. NMP un specializētas 

neatliekamās 

palīdzības sniegšanas 

organizēšana un 

kārtības noteikšana 

cietušajiem 

Pastāvīgi NMP dienests NMP dienests un 

ārstniecības 

iestādes 

9. Informatīvā materiāla 

izstrāde un izdale 

iedzīvotājiem  

Pastāvīgi VUGD, RPP, VP VUGD, RPP, VP 

Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi: 

Nr. 

p.k. 

Nosaukums Izpildes termiņš Par izpildi 

atbildīgā 

Izpildītāji 
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institūcija 

1. Informācijas 

sniegšana par 

meteoroloģiskajām 

parādībām 

Pastāvīgi Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un 

meteoroloģijas 

centrs, 

VUGD RRP 

priekšnieks 

VUGD  

2. RP CAK 

priekšsēdētāja 

informēšana  

Līdz 1 stundai VUGD RRP 

priekšnieks 

RP CAK sekretārs, 

VUGD RRP 

priekšnieks 

3. Rīgas izpilddirekciju 

informēšana 

Līdz 2 stundām RP CAK RP CAK sekretārs, 

Rīgas domes 

sekretārs 

4. AS „Latvenergo” 

vadības informēšana 

par iespējamo Rīgas 

HES ūdens plūsmas 

režīma regulēšanu 

Pastāvīgi RP CAK RP izpilddirektors, 

VUGD RRP 

priekšnieks 

 

5. Iedzīvotāju un 

komersantu 

informēšana par 

plūdu draudiem un 

sagatavošanās 

iespējamai 

evakuācijai  

Līdz 2 stundām RP CAK VUGD RRP, RPP, 

VP, masu mēdiji 

6. VUGD RRP 

iesaistāmo 

struktūrvienību 

apziņošana par plūdu 

draudiem un citu 

operatīvo dienestu, 

atbildīgo  institūciju  

informēšana 

1-2 

min. 

VUGD RRZC  VUGD RRZC  

7. CAK sasaukšana  Līdz 2 stundām RP CAK RP CAK sekretārs 

8. RP CAK sēdes 

organizēšana 

Līdz 1 stundai  RP CAK 

priekšsēdētājs 

RP CAK sekretārs, 

Rīgas pilsētas 

izpilddirektors 

9. Rīcības plāna par 

iedzīvotāju un 

materiālo vērtību 

evakuāciju, 

precizēšana un 

materiālo resursu 

noteikšana 

Pastāvīgi RP CAK RPP, VUGD, VP 

10. Apdraudētajā zonā 

esošo cilvēku 

apziņošana par 

Nekavējoties VUGD RRP 

struktūrvienības, 

VP, RPP 

VUGD RRP 

struktūrvienības, VP, 

RPP 



 

 

apdraudējumu un 

rīcību, trauksmes 

sistēmas ieslēgšana  

11. NBS resursu 

iesaistīšana 

iedzīvotāju 

evakuācijai un 

īpašuma apsardzei  

Pēc 

nepieciešamības 

RP CAK, RPP RPP, VUGD 

12. Pieprasījums par 

Valsts materiālo 

rezervju resursu 

iesaistīšanu 

Pēc 

nepieciešamības 

RP CAK VUGD RRP 

priekšnieks 

13. VUGD Resursu 

nosūtīšana uz plūdu 

skārto vietu saskaņā 

ar struktūrvienības 

nosūtīšanas sarakstu 

Nekavējoties VUGD RRP 

struktūrvienības 

VUGD RRP 

struktūrvienības 

14. Cietušo cilvēku 

glābšana, evakuācija 

no bīstamās zonas, 

līdz NMP dienesta 

ierašanās brīdim 

sniedzot pirmo 

palīdzību cietušajiem 

Nekavējoties VUGD RRP 

struktūrvienības 

VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

15. Izraugās un nosaka 

vietas, kur izvietot 

izglābtos un cietušos 

cilvēkus 

Nekavējoties VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

16. Sakaru organizēšana 

notikuma vietā ar 

iesaistītiem resursiem   

par to savstarpējo 

sadarbību, 

informācijas 

apmaiņu.  

Pastāvīgi VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs,  

operatīvie dienesti, 

iesaistītas institūcijas 

17. Sociālās palīdzības 

sniegšana cietušajiem 

Pēc 

nepieciešamības 

Rīgas domes 

Labklājības 

departaments 

Rīgas domes 

Labklājības 

departaments 

18. Seku likvidēšana, 

neatliekamo 

pasākumu veikšana 

sadarbībā ar avārijas 

brigādēm un 

iesaistītām 

institūcijām 

Pēc bīstamības 

samazinājuma 

VUGD RRP, 

glābšanas darbos 

iesaistītas 

institūcijas, 

Lielrīgas 

reģionāla vides 

pārvalde 

VUGD RRP, NBS, 

glābšanas darbos 

iesaistītas 

institūcijas, RP 

institūcijas, Lielrīgas 

reģionālā vides 

pārvalde 

19. NMP sniegšana un 

specializētas NMP 

nodrošināšana 

Pastāvīgi NMP dienests, 

Rīgas domes 

Labklājības 

NMP dienests un 

ārstniecības iestādes 
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Pretepidēmijas 

pasākumu 

organizēšana 

departaments 

20. Informācijas 

apkopošana par plūdu 

rezultātā radītajiem 

zaudējumiem 

1 mēnesis RP CAK, VUGD 

RRP priekšnieks, 

citas iesaistītas 

institūcijas 

VUGD, citas 

iesaistītas institūcijas 

21. Vides faktoru un 

iedzīvotāju veselības 

faktoru izvērtēšana 

Pēc 

nepieciešamības 

RD atbildīgā 

struktūrvienība 

Veselības inspekcija 

22. Sniedz attiecīgajām 

institūcijām 

ieteikumus par 

materiāli tehniskās 

bāzes atjaunošanu un 

priekšlikumus valsts 

materiālo rezervju 

pilnveidošanai 

1 mēnesis RP CAK 

priekšsēdētājs, 

RP izpilddirektors 

RP izpildvara, Rīgas 

izpilddirekcijas, RPP 

MEŽU UN KŪLAS UGUNSGRĒKI 

Preventīvie pasākumi: 

Nr. 

p.k. 

Nosaukums Izpildes termiņš 

(min.) 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 

Izpildītāji 

1. Mežu ugunsnedrošā 

laikposma noteikšana 

Katru gadu līdz 

15.aprīlim 

Valsts meža dienests 

 

SIA „Rīgas meži” 

2. Noteikto 

ierobežojumu 

ievērošanas kontrole 

mežos 

ugunsnedrošajā laika 

posmā 

Katru gadu no 15. 

aprīļa 

Valsts meža dienests 

 

SIA „Rīgas meži” 

3. Sakaru uzturēšana ar 

Valsts meža dienesta 

un SIA „Rīgas meži” 

atbildīgām personām 

Pastāvīgi VUGD RRP SIA „Rīgas meži” 

4. RP pārvaldes 

struktūrvienību 

nodrošināšana 

iesaistīties mežu un 

kūlas dzēšanas 

darbos 

Līdz 15. aprīlim VUGD RRP 

priekšnieks 

VUGD RRP 

struktūrvienības 

5. Pieprasījumu 

sagatavošana par 

Valsts materiālo 

rezervju atbildīgo par 

uzglabāšanu 

apziņošanas par 

Pastāvīgi RP CAK, 

VUGD RRP 

VUGD RRP 



 

 

resursu iespējamo 

iesaistīšanu 

6. Valsts materiālo 

rezervju resursu 

sagatavošana 

izsniegšanai 

Pastāvīgi Valsts materiālo 

rezervju atbildīgie 

glabātāji 

VUGD RRP 

struktūrvienības 

7. NMP un specializētas 

neatliekamās 

palīdzības sniegšanas 

organizēšana un 

kārtības noteikšana 

cietušajiem 

Pastāvīgi NMP dienests NMP dienests un 

ārstniecības 

iestādes 

8. Informatīvā materiāla 

izstrāde un izdale 

iedzīvotājiem  

Pastāvīgi VUGD, RPP, VP VUGD, RPP, VP 

Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi: 

Nr. 

p.k. 

Nosaukums Izpildes termiņš Par izpildi 

atbildīgā institūcija 

Izpildītāji 

1. Informācijas 

sniegšana par 

meteoroloģiskajām 

parādībām 

Pastāvīgi Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un 

meteoroloģijas 

centrs, 

VUGD RRP 

priekšnieks 

VUGD  

2. Informācijas 

sniegšana par meža, 

kūlas ugunsgrēku, tās 

tiešiem draudiem 

iedzīvotājiem, 

infrastruktūrai 

1-3 

min. 

Iedzīvotāji Iedzīvotāji 

3. Informācijas 

saņemšana par meža 

vai kūlas ugunsgrēku, 

notikuma 

reģistrēšana žurnālā  

1-2.min. VUGD RRZC, 

Valsts meža 

dienests, 

SIA  „Rīgas meži” 

VUGD RRZC  

4. VUGD RRP attiecīgu 

struktūrvienību 

apziņošana, citu 

operatīvo dienestu, 

atbildīgo institūciju 

informēšana 

1- 2 min. VUGD RRZC VUGD RRZC 

5. Institūciju 

iesaistīšana saskaņā 

ar noslēgtajiem 

sadarbības 

dokumentiem 

Līdz 3 stundām VUGD RRZC, 

Valsts meža 

dienests, 

SIA „Rīgas meži” 

VUGD RRP 

struktūrvienības,  

Valsts meža 

dienests, 

SIA „Rīgas meži” 

6. VUGD Resursu 

nosūtīšana uz 

Nekavējoties VUGD RRP 

struktūrvienības 

VUGD RRP 

struktūrvienības 
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notikuma vietu 

saskaņā ar 

struktūrvienības 

nosūtīšanas sarakstu 

7. VUGD RRP 

struktūrvienību, 

operatīvo dienestu un 

institūciju pārstāvju 

ierašanās un 

izvērtēšana notikuma 

vietā 

5-15 VUGD RRP 

struktūrvienības 

VUGD glābšanas 

darbu vadītājs, 

operatīvie dienesti, 

iesaistītas 

institūcijas 

8. Situācijas 

novērtēšana, 

izlūkošana, avārijas 

apjoma precizēšana 

un bīstamās zonas 

noteikšana 

5-15  

min. 

VUGD RRP 

struktūrvienības 

VUGD glābšanas 

darbu vadītājs 

9. Degošās teritorijas 

dzēšana ar ūdeni 

Nekavējoties VUGD RRP 

struktūrvienības 

VUGD RRP 

struktūrvienības 

10. Cietušo cilvēku 

glābšana, evakuācija 

no bīstamās zonas, 

līdz NMP dienesta 

ierašanās brīdim 

sniedz pirmo 

palīdzību cietušajiem 

Nekavējoties VUGD RRP 

struktūrvienības 

VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

11. Sakaru organizēšana 

notikuma vietā ar 

iesaistītiem resursiem   

par to savstarpējo 

sadarbību, 

informācijas 

apmaiņu.  

Pastāvīgi VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs,  

operatīvie dienesti, 

iesaistītas 

institūcijas 

12. Apdraudētajā zonā 

esošo cilvēku 

apziņošana par 

apdraudējumu un 

rīcību, trauksmes 

sistēmas ieslēgšana  

Nekavējoties VUGD RRP 

struktūrvienības, 

VP, RPP 

VUGD RRP 

struktūrvienības, 

VP, RPP 

13. NBS iesaistīšana 

meža ugunsgrēku 

dzēšanā 

Līdz 2. stundām RP CAK VUGD RRP 

priekšnieks, 

Apvienoto operāciju 

centra dežurants 

14. Cilvēku evakuācija 

no iespējamās 

apdraudētās zonas 

 

Nekavējoties VUGD RRP 

struktūrvienības, 

VP, RPP 

VUGD RRP 

struktūrvienības, 

VP, RPP 



 

 

15. VUGD RRP 

priekšnieka un 

VUGD priekšnieka 

informēšana par 

meža vai kūlas  

ugunsgrēku 

5-10  

min. 

VUGD RRZC VUGD RRZC 

16. RP izpilddirektora,  

RP CAK sekretāra 

informēšana 

5-10 

min. 

VUGD RRP 

priekšnieks 

VUGD RRZC 

17. RP CAK sastāva 

apziņošana  par meža 

vai kūlas  ugunsgrēku 

Līdz 2st. 

 

 

VUGD RRP 

priekšnieks 

RP CAK sekretārs 

18. RP CAK sēdes 

organizēšana 

Līdz 1 stundai  RP CAK 

priekšsēdētājs 

RP CAK sekretārs, 

Rīgas pilsētas 

izpilddirektors 

19. Pieprasījumu 

sagatavošana par 

Valsts materiālo 

rezervju atbildīgo 

glabātāju, apziņošana 

par resursu iespējamo 

iesaistīšanu 

Līdz 2 stundām RP CAK 

 

VUGD RRP 

priekšnieks 

20. Valsts materiālo 

rezervju resursu 

sagatavošana 

izsniegšanai 

Līdz 4 stundām VUGD RRP 

priekšnieks 

Valsts materiālo 

rezervju atbildīgie 

glabātāji 

21. Valsts materiālo 

rezervju resursu 

iesaistīšana 

Līdz 4 stundām VUGD RRP 

struktūrvienības  

VUGD RRP 

struktūrvienības 

22. NMP sniegšana un 

specializētas NMP 

nodrošināšana 

Pastāvīgi NMP dienests NMP dienests un 

ārstniecības iestādes 

23. Preses konferences 

plašsaziņas līdzekļu 

informēšana 

Pēc 

nepieciešamības 

RP CAK  Rīgas domes 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa 

24. Izziņas materiālu 

vākšana, apkopošana 

un ugunsgrēka 

iespējamā cēloņa 

noteikšana 

24st. VP, 

Lielrīgas reģionāla 

vides pārvalde, 

VUGD RRP, 

Valsts darba 

inspekcija 

VP, 

Lielrīgas reģionāla 

vides pārvalde, 

VUGD RRP, 

Valsts darba 

inspekcija 

25. Sniedz attiecīgajām 

institūcijām 

ieteikumus par 

materiāli tehniskās 

bāzes atjaunošanu un 

priekšlikumus valsts 

materiālo rezervju 

1 mēnesis RP CAK 

priekšsēdētājs, 

RP izpilddirektors 

RP izpildvara, 

Rīgas 

izpilddirekcijas, 

RPP 
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pilnveidošanai 

26. Informācija par radīto 

zaudējumu 

apkopošanu 

 

1 mēnesis RP CAK,  VUGD, 

avārijas dienesti, 

iesaistītas 

institūcijas 

VUGD, avārijas 

dienesti, iesaistītas 

institūcijas  

Vētra, lietus gāzes, snigšana, apledojums, sniega sanesumi, zemestrīces 

Preventīvie pasākumi: 

Nr. 

p.k. 

Nosaukums Izpildes termiņš 

(min.) 

Par izpildi 

atbildīgā institūcija 

Izpildītāji 

1. Informācijas 

sniegšanas kārtības 

noteikšana par 

iespējamo 

apdraudējumu 

Pastāvīgi VUGD RRP, RP 

CAK, RPP 

VUGD, masu 

mediji 

Rīgas domes 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa 

2. Informācijas 

nodošanas kārtības 

noteikšana CAK 

priekšsēdētājam par 

apdraudējumu 

Pastāvīgi VUGD RRP, 

Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un 

meteoroloģijas 

centrs 

RP izpilddirektors, 

VUGD RRP , RPP 

3. RP CAK sastāva un 

nepieciešamo 

institūciju pārstāvju 

apziņošanas shēmas 

apdraudējuma 

gadījumā  

Pastāvīgi RPP  RPP 

4 Apdraudējuma zonas 

precizēšana, 

apsekošana un 

bīstamo vietu 

noteikšana 

Pastāvīgi RPP,  VUGD VUGD RRP 

struktūrvienības, 

RPP, RD Mājokļu 

un vides 

departaments, RD 

Pilsētas attīstības 

departaments 

5. Iedzīvotāju, 

komersantu, kurus 

skar apdraudējums, 

apzināšana un 

iespējamas 

evakuācijas 

plānošana 

Pastāvīgi RPP, VUGD, RPP RPP, VUGD RRP, 

VP 

6. Rīcības plāna izstrāde 

par iedzīvotāju un 

materiālo vērtību 

evakuācijas veikšanu 

un īpašuma apsardzi 

Pastāvīgi RPP VUGD,RPP, VP 

7. Informatīvā materiāla 

izstrāde 

iedzīvotājiem  

Pastāvīgi VUGD, RPP, VP VUGD, RPP, VP 



 

 

8. NMP un specializētas 

neatliekamās 

palīdzības sniegšanas 

organizēšana un 

kārtības noteikšana 

cietušajiem 

Pastāvīgi NMP dienests NMP dienests un 

ārstniecības iestādes 

Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi: 

Nr. 

p.k. 

Nosaukums Izpildes termiņš Par izpildi atbildīgā 

institūcija 

Izpildītāji 

1. Informācijas 

sniegšana iesaistītam 

institūcijām  par 

meteoroloģiskajām 

parādībām  

Pastāvīgi Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un 

meteoroloģijas 

centrs, 

VUGD RRP 

priekšnieks 

VUGD  

2. RP CAK 

priekšsēdētāja 

informēšana  

Līdz 1 stundai VUGD RRP 

priekšnieks 

RP CAK sekretārs, 

VUGD RRP 

priekšnieks 

3. Rīgas izpilddirekciju 

informēšana 

Līdz 2 stundām RP CAK RP CAK sekretārs, 

Rīgas domes 

sekretārs 

4. Riska objektu 

brīdināšana par 

bīstamo tehnoloģisko 

procesu pārtraukšanu 

un/vai attiecīgu 

drošības pasākumu 

veikšanu 

Līdz 1 stundas RP izpilddirektors Rīgas 

izpilddirekcijas 

 

5. Iedzīvotāju un 

komersantu 

informēšana par 

draudiem un 

sagatavošanās 

iespējamai 

evakuācijai  

Līdz 2 stundām RP CAK VUGD RRP, RPP, 

VP, masu mēdiji 

6. VUGD RRP 

iesaistāmo 

struktūrvienību 

apziņošana par 

draudiem un citu 

operatīvo dienestu, 

atbildīgo  institūciju  

informēšana 

1-2 

min. 

VUGD RRZC  VUGD RRZC  

7. CAK sasaukšana  Līdz 2 stundām RP CAK RP CAK sekretārs 

8. RP CAK sēdes 

organizēšana 

Līdz 1 stundai  RP CAK 

priekšsēdētājs 

RP CAK sekretārs, 

Rīgas pilsētas 

izpilddirektors 

9. Rīcības plāna par Pastāvīgi RP CAK RPP, VUGD, VP 
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iedzīvotāju un 

materiālo vērtību 

evakuāciju, 

precizēšana un 

materiālo resursu 

noteikšana 

10. Apdraudētajā zonā 

esošo cilvēku 

apziņošana par 

apdraudējumu un 

rīcību, trauksmes 

sistēmas ieslēgšana  

Nekavējoties VUGD RRP 

struktūrvienības, 

VP, RPP 

VUGD RRP 

struktūrvienības, 

VP, RPP 

11. NBS resursu 

iesaistīšana 

iedzīvotāju 

evakuācijai un 

īpašuma apsardzei  

Pēc 

nepieciešamības 

RP CAK, RPP RPP, VUGD 

12. Pieprasījums par 

Valsts materiālo 

rezervju resursu 

iesaistīšanu 

Pēc 

nepieciešamības 

RP CAK VUGD RRP 

priekšnieks 

13. VUGD Resursu 

nosūtīšana uz skārto 

vietu saskaņā ar 

struktūrvienības 

nosūtīšanas sarakstu 

Nekavējoties VUGD RRP 

struktūrvienības 

VUGD RRP 

struktūrvienības 

14. Cietušo cilvēku 

glābšana, evakuācija 

no bīstamās zonas, 

līdz NMP dienesta 

ierašanās brīdim 

sniedzot pirmo 

palīdzību cietušajiem 

Nekavējoties VUGD RRP 

struktūrvienības 

VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

15. Palīdzības 

pieprasījums no 

citām valsts 

reģionālajiem 

teritorijām, kā arī 

starptautiskās 

palīdzības no 

ārvalstīm 

Atkarībā no 

postījuma apjoma 

RP CAK RP CAK 

16. Izraugās un nosaka 

vietas, kur izvietot 

izglābtos un cietušos 

cilvēkus 

Nekavējoties VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

17. Sociālās palīdzības 

sniegšana cietušajiem 

Pēc 

nepieciešamības 

Rīgas domes 

Labklājības 

Rīgas domes 

Labklājības 



 

 

departaments departaments 

18. Seku likvidēšana, 

neatliekamo 

pasākumu veikšana 

sadarbībā ar avārijas 

brigādēm un 

iesaistītām 

institūcijām 

Pēc bīstamības 

samazinājuma 

VUGD RRP, 

glābšanas darbos 

iesaistītas 

institūcijas, 

Lielrīgas reģionāla 

vides pārvalde 

VUGD RRP, NBS, 

glābšanas darbos 

iesaistītas 

institūcijas, RP 

institūcijas, 

Lielrīgas reģionālā 

vides pārvalde 

19. NMP sniegšana un 

specializētas NMP 

nodrošināšana 

Pretepidēmijas 

pasākumu 

organizēšana 

Pastāvīgi NMP dienests, 

Rīgas domes 

Labklājības 

departaments 

NMP dienests un 

ārstniecības 

iestādes 

20. Informācijas 

apkopošana par 

negadījuma rezultātā 

radītajiem 

zaudējumiem 

1 mēnesis RP CAK, VUGD 

RRP priekšnieks, 

citas iesaistītas 

institūcijas 

VUGD, citas 

iesaistītas 

institūcijas 

21. Vides faktoru un 

iedzīvotāju veselības 

faktoru izvērtēšana 

Pēc 

nepieciešamības 

RD atbildīgā 

struktūrvienība 

Veselības 

inspekcija 

22. Sniedz attiecīgajām 

institūcijām 

ieteikumus par 

materiāli tehniskās 

bāzes atjaunošanu un 

priekšlikumus valsts 

materiālo rezervju 

pilnveidošanai 

1 mēnesis RP CAK 

priekšsēdētājs, 

RP izpilddirektors 

RP izpildvara, 

Rīgas 

izpilddirekcijas, 

RPP 

AVĀRIJAS ENERĢĒTIKAS, SAKARU UN KOMUNĀLAJOS UZŅĒMUMOS 

preventīvie pasākumi: 

Nr. 

p.k. 

Nosaukums Izpildes termiņš 

(min.) 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 

Izpildītāji 

1. Komunālo tīklu 

remonts un apkope 

Pastāvīgi A/S „Rīgas 

siltums”, 

SIA „Rīgas ūdens”, 

A/S Latvenergo, 

SIA Lattelecom 

A/S „Rīgas 

siltums”, 

SIA „Rīgas 

ūdens”, A/S 

Latvenergo, SIA 

Lattelecom 

2. Informatīvā materiāla 

izstrāde 

iedzīvotājiem  

Pastāvīgi VUGD, RPP, VP VUGD, RPP, VP 

3. NMP un specializētas 

neatliekamās 

palīdzības sniegšanas 

organizēšana un 

kārtības noteikšana 

Pastāvīgi NMP dienests NMP dienests un 

ārstniecības 

iestādes 
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cietušajiem 

4. Rīcības plāna izstrāde 

par iedzīvotāju un 

komersantu apgādi ar 

resursiem 

Pastāvīgi RPP, SIA „Rīgas 

ūdens”,  A/S „Rīgas 

siltums”  

 

RPP, SIA „Rīgas 

ūdens”,  A/S 

„Rīgas siltums” 

Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi: 

Nr. 

p.k. 

Nosaukums Izpildes termiņš Par izpildi atbildīgā 

institūcija 

Izpildītāji 

1. Informācijas 

sniegšana par avāriju 

avārijas dienestiem 

1-3 

min. 

iedzīvotāji iedzīvotāji 

2. Informācijas 

saņemšana par 

notikušo avāriju 

1-10 

 min. 

Avārijas dienestu 

dispečeri - dežuranti 

Avārijas dienestu 

dispečeri - dežuranti 

3 Attiecīgu avārijas 

brigāžu informēšana 

par notikušo avāriju 

un iesaistīšana darbos 

1-5 

 min. 

Avārijas dienestu 

dispečeri - dežuranti 

Avārijas dienestu 

dispečeri - dežuranti 

4. VUGD RRP 

pārvaldes  

struktūrvienību 

informēšana par 

notikušo avāriju un 

iespējamo 

iesaistīšanās 

glābšanas darbos 

Nekavējoties Avārijas dienestu 

dispečeri – 

dežuranti, VUGD 

RRZC  

Avārijas dienestu 

dispečeri - dežuranti 

5. Apdraudētās 

teritorijas 

ierobežošana 

Nekavējoties Avārijas dienestu 

darbinieki 

Avārijas dienestu 

darbinieki 

6. Pasākumi saskaņā ar 

avārijas dienestu 

rīcības plāniem lai 

novērstu, ierobežotu 

un likvidētu avāriju 

vai samazinātu to 

sekas 

1-10  

min. 

Avārijas dienesta 

atbildīgais 

darbinieks 

Avārijas dienestu 

darbinieki 

7. VUGD RRP 

iesaistāmo 

struktūrvienību 

apziņošana par 

avāriju un citu 

operatīvo dienestu, 

atbildīgo  institūciju  

informēšana 

1-2 

min. 

VUGD RRZC  VUGD RRZC  

8. VUGD RRP 

struktūrvienību, 

operatīvo dienestu, 

Pastāvīgi Avārijas dienesta 

atbildīgais 

darbinieks 

Avārijas dienestu 

darbinieki 



 

 

institūciju darbinieku 

sagaidīšana un 

informēšana 

9. VUGD RRP 

struktūrvienību, 

operatīvo dienestu un 

institūciju pārstāvju 

ierašanās objektā un 

izvērtēšana notikuma 

vietā 

5-15 VUGD RRP 

struktūrvienības 

VUGD glābšanas 

darbu vadītājs, 

operatīvie dienesti, 

iesaistītas 

institūcijas 

10. Gadījumā, ja 

notikuma vietā esošie 

resursi ir nepietiekoši 

pieprasa 

papildspēkus 

Nekavējoties VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

11. VUGD RRP 

priekšnieka un 

VUGD priekšnieka 

informēšana par  

avāriju 

5-10  

min. 

VUGD RRZC VUGD RRZC 

12. RP izpilddirektora,  

RP CAK sekretāra 

informēšana 

5-10 

min. 

 

VUGD RRP 

priekšnieks 

VUGD RRZC 

13. RP CAK sastāva 

apziņošana par 

rūpniecisko avāriju, 

vai bīstamo vielu 

noplūdi un tā 

sasaukšana 

Līdz 2st. VUGD RRP 

priekšnieks 

RP CAK sekretārs 

14. RP CAK sēdes 

organizēšana 

Līdz 1 stundai  RP CAK 

priekšsēdētājs 

RP CAK sekretārs, 

Rīgas pilsētas 

izpilddirektors 

15. Iedzīvotāju 

evakuācijas, 

izmitināšanas, 

ēdināšanas, 

informēšanas 

organizēšana un 

veikšana 

Pastāvīgi RP CAK RPP 

16. Iedzīvotāju 

informēšana par 

katastrofu un rīcību 

avārijas apstākļos 

Pastāvīgi Rīgas 

izpilddirektori, RP 

izpilddirektors 

 

Glābšanas dienests, 

Rīgas domes 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa, 

RPP, VP 

17. Preses konferences 

plašsaziņas līdzekļu 

informēšana 

Pēc 

nepieciešamības 

RP CAK  Rīgas domes 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa 

18. Avārijas rezultātā Pastāvīgi RP CAK, VP RPP, VP, NMPD 
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boja gājušo un 

cietušo cilvēku 

uzskaite 

19. VUGD RRP 

priekšnieka, VUGD 

priekšnieka, RP CAK 

priekšsēdētāja  

informēšana par 

situāciju un 

veiktajiem 

pasākumiem 

Pastāvīgi VUGD RRP 

priekšnieks, 

RP CAK sekretārs,  

Avārijas dienesta 

atbildīgais 

darbinieks 

VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs, 

RP CAK sekretārs, 

Avārijas dienesta 

atbildīgais 

darbinieks 

20. NBS vienību 

iesaistīšana reaģēšanā 

Līdz 2 stundām RP CAK VUGD RRP 

priekšnieks, 

NBS Apvienotā 

štāba 

Komandpunkta 

operatīvais 

dežurants 

21. Valsts materiālo 

rezervju resursu 

sagatavošana 

izsniegšanai 

Līdz 2 stundām VUGD RRP 

priekšnieks 

 

VUGD RRP 

struktūrvienības 

22. Valsts materiālo 

rezervju resursu 

iesaistīšana 

Līdz 2 stundām RP CAK, 

VUGD RRP 

VUGD RRP 

struktūrvienību 

komandieri 

23. NMP sniegšana un 

specializētas NMP 

nodrošināšana 

Pastāvīgi  NMP dienests NMP dienests un 

ārstniecības iestādes 

24. Informācijas 

apkopošana par 

avārijas rezultātā 

radītajiem 

zaudējumiem 

Līdz 1 mēnesim RP izpilddirektors Avārijas dienesti, 

Rīgas 

izpilddirekcijas 

25. Sniedz attiecīgajām 

institūcijām 

ieteikumus par 

materiāli tehniskās 

bāzes atjaunošanu un 

priekšlikumus valsts 

materiālo rezervju 

pilnveidošanai 

1 mēnesis RP CAK 

priekšsēdētājs, 

RP izpilddirektors 

RP izpildvara, 

Rīgas 

izpilddirekcijas, 

RPP 

BĪSTAMĀS INFEKCIJAS SLIMĪBAS UN CITU INFEKCIJAS SLIMĪBU AR 

IEVĒROJUMU UN GRŪTI KONTROLĒJAMU INFEKCIJAS IZPLATĪŠANĀS 

POTENCIĀLU  UZLIESMOJUMU (TO DRAUDI) 

preventīvie pasākumi: 

Nr. 

p.k. 

Nosaukums Izpildes termiņš 

(min.) 

Par izpildi 

atbildīgā 

Izpildītāji 



 

 

institūcija 

1. Informatīvā materiāla 

izstrāde 

iedzīvotājiem  

Pastāvīgi VUGD, RPP, VP VUGD, RPP, VP 

2. NMP un specializētas 

neatliekamās 

palīdzības sniegšanas 

organizēšana un 

kārtības noteikšana 

cietušajiem un 

pretepidēmijas 

pasākumu plānošana 

iespējamām 

situācijām 

Pastāvīgi NMPD 

SPKC 

 

NMP dienests un 

ārstniecības iestādes 

SPKC 

Rīgas domes 

Sabiedrisko attiecību 

nodaļa 

 

3. Valsts materiālo 

rezervju plānošana un 

nepieciešamo resursu 

nodrošināšana 

infekciju slimību 

uzliesmojuma 

gadījumiem 

Pastāvīgi NMPD 

SPKC 

 

NMPD 

SPKC 

 

4. Informatīvā materiāla 

izstrāde 

iedzīvotājiem  

Pastāvīgi VUGD, RPP, VP VUGD, RPP, VP 

Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi: 

Nr. 

p.k. 

Nosaukums Izpildes termiņš Par izpildi 

atbildīgā institūcija 

Izpildītāji 

1. Informācijas 

saņemšana par 

iespējamo infekcijas 

slimību masveida 

izplatīšanos vai 

masveida 

saindēšanos, kā arī 

par bīstamo 

infekcijas slimību 

ievešanas draudiem 

Pastāvīgi Slimību profilakses 

un kontroles centrs 

(SPKC) 

RD Labklājības 

departaments 

 

SPKC 

RD Labklājības 

departaments 

2. Epidemioloģiskās 

uzraudzības un 

izlūkošanas ietvaros 

informācijas vākšana, 

precizēšana, 

apkopošana un 

analīze par 

iespējamiem bīstamo 

infekcijas slimību 

gadījumiem un citu 

infekcijas slimību 

Pastāvīgi SPKC 

 

SPKC 
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uzliesmojumiem 

3. Situāciju 

modelēšana, 

apdraudējuma 

novērtēšana, 

iedzīvotāju riska 

grupu apzināšana, 

potenciāli bīstamo 

objektu un 

pasākumos 

iesaistāmo institūciju 

apzināšana 

Pastāvīgi SPKC  

 

SPKC  

 

4. Darbības stratēģijas 

izstrādāšana un 

plānošana sadarbībā 

ar citām institūcijām, 

priekšlikumu izstrāde 

normatīvo aktu 

pilnveidošanai 

Pastāvīgi SPKC  

RD Labklājības 

departaments 

SPKC  

NMPD 

RD Labklājības 

departaments 

 

5. Sākotnējās 

informācijas 

saņemšana par 

cilvēku, masveida 

saslimšanu un 

bīstamu infekciju 

parādīšanos ar liela 

mēroga un ātras 

izplatības risku 

10 min. SPKC 

VUGD 

RD Labklājības 

departamenta 

direktors 

SPKC 

VUGD 

RD Labklājības 

departamenta 

direktors 

6. Bīstamo infekcijas 

slimību gadījumu vai 

citu infekcijas 

slimību 

uzliesmojumu 

identificēšana 

24 stundas Ārstniecības 

iestādes, NMPD 

Ārstniecības 

iestādes 

7. Apdraudējuma 

novērtēšana, 

potenciāli bīstamo 

objektu un 

pasākumos 

iesaistāmo institūciju 

apzināšana 

3 stundas SPKC, 

NMPD 

 

SPKC, 

NMPD 

 

8. Attiecīgo glābšanas 

dienestu 

struktūrvienību un 

iesaistāmo institūciju 

informēšana  

2 stundas  NMPD 

 

NMPD 

 

9. Iedzīvotāju 2 stundas SPKC SPKC, 



 

 

brīdināšana par 

iespējamo saslimšanu 

ar infekcijas 

slimībām vai 

saindēšanos un 

profilakses 

pasākumiem 

VUGD 

 

NMPD, masu 

mēdiji 

 

10. NMP sniegšana un 

specializētas NMP 

nodrošināšana 

Pastāvīgi 

NMPD 

NMPD, 

Ārstniecības 

iestādes 

11. Karantīnas režīma 

noteikšana, lai 

ierobežotu slimības 

izplatīšanos 

4 stundas SPKC SPKC,   

Ārstniecības 

iestādes, NMPD 

12. RP CAK sastāva 

apziņošana par 

slimības izplatību un 

tā sasaukšana 

Līdz 2st. 

 

 

 

VUGD RRP 

priekšnieks 

RP CAK sekretārs 

13. RP CAK sēdes 

organizēšana 

Līdz 1 stundai  RP CAK 

priekšsēdētājs 

RP CAK 

sekretārs, 

Rīgas pilsētas 

izpilddirektors 

14. Iedzīvotāju 

evakuācijas, 

izmitināšanas, 

ēdināšanas, 

informēšanas 

organizēšana un 

veikšana 

Pastāvīgi RP CAK RPP 

15. Preses konferences 

plašsaziņas līdzekļu 

informēšana 

Pēc 

nepieciešamības 

RP CAK  Rīgas domes 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa 

16. Slimības rezultātā 

boja gājušo un 

cietušo cilvēku 

uzskaite 

Pastāvīgi RP CAK, VP RPP, VP, NMPD 

17. RP CAK 

priekšsēdētāja  

informēšana par 

situāciju un 

veiktajiem 

pasākumiem 

Pastāvīgi NMPD 

priekšnieks, 

RP CAK sekretārs,   

NMPD, 

RP CAK sekretārs 

18. Valsts materiālo 

rezervju resursu 

iesaistīšana 

4 stundas NMPD NMPD 

19. Krīzes vadības 

padomes sēdes 

organizēšana 

4 stundas Krīzes vadības 

padomes 

sekretariāts, 

Krīzes vadības 

padomes 

sekretariāts, 
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Veselības 

ministrija, 

VUGD RRP 

Veselības 

ministrija, 

VUGD RRP 

20. Starptautiskās 

palīdzības 

pieprasīšana no 

ārvalstīm 

Pēc 

nepieciešamības 

Ārlietu ministrijas 

atbildīgās 

institūcijas,  

Veselības 

ministrija, 

citas ministrijas 

Krīzes vadības 

padomes 

sekretariāts 

21. Pretepidēmijas un 

sanitāri higiēnisko 

pasākumu 

organizēšana 

iedzīvotāju vidū 

Pēc 

nepieciešamības 

SPKC, 

Veselības 

inspekcija 

 

SPKC, 

Veselības 

inspekcija 

 

22. Sniedz attiecīgajām 

institūcijām 

ieteikumus par 

materiāli tehniskās 

bāzes atjaunošanu un 

priekšlikumus valsts 

materiālo rezervju 

pilnveidošanai 

1 mēnesis RP CAK 

priekšsēdētājs, 

RP izpilddirektors 

RP izpildvara, 

Rīgas 

izpilddirekcijas, 

RPP 

TERORISMS 

preventīvie pasākumi: 

Nr.

p.k. 

Nosaukums Izpildes 

termiņš 

(min.) 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 

Izpildītāji 

1. Informatīvā materiāla 

izstrāde iedzīvotājiem  

Pastāvīgi VUGD, RPP, VP VUGD, RPP, VP 

2. Operatīvo dienestu 

rīcības plāna izstrāde 

Pastāvīgi Operatīvo dienestu 

priekšnieki 

Operatīvie dienesti 

3. NMP un specializētas 

neatliekamās 

palīdzības sniegšanas 

organizēšana un 

kārtības noteikšana 

cietušajiem 

Pastāvīgi NMP dienests NMP dienests un 

ārstniecības iestādes 

4. Speciālo dienestu 

iesaistīšana 

pretterorisma 

pasākumu veikšanai 

Pastāvīgi Drošības policija, 

Pretterorisma centrs 

Drošības policija, 

Pretterorisma centrs 

 

Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi: 

Nr. 

p.k. 

Nosaukums Izpildes 

termiņš 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 

Izpildītāji 

1. Informācijas 

sniegšana par 

1-3 

min. 

iedzīvotāji iedzīvotāji 



 

 

terorisma draudiem 

vai notikušo terora 

aktu  

2 Informācijas 

saņemšana par 

notikušo terora aktu 

vai draudiem 

1-10 

 min. 

VP VP, RPP 

3. VP un citu operatīvo 

dienestu 

struktūrvienību 

informēšana par  

notikušo terora aktu 

vai draudiem  

1-2 
min. 

VP, VUGD 

RRZC  

VP 

4. VUGD, VP, RPP, 

NMPD nosūtīšana uz 

notikuma vietu 

Nekavējoties VUGD RRZC, VP, 

RPP, NMPD 

VUGD RRZC, VP, 

RPP, NMPD 

5. Operatīvo dienestu un 

institūciju pārstāvju 

ierašanās objektā un 

izvērtēšana notikuma 

vietā 

5-15 VUGD RRZC, VP, 

RPP, NMPD 

VUGD glābšanas 

darbu vadītājs, 

operatīvie dienesti, 

iesaistītas institūcijas 

5. Notikuma vietas 

ierobežošana 

Pastāvīgi VP, RPP, NBS VP, RPP, NBS 

6. NMP sniegšana un 

specializētas NMP 

nodrošināšana 

Pastāvīgi NMP dienests NMP dienests un 

ārstniecības iestādes 

7. Izraugās un nosaka 

vietas, kur izvietot 

izglābtos un cietušos 

cilvēkus 

Nekavējoties VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

8. Sakaru organizēšana 

notikuma vietā ar 

iesaistītiem resursiem   

par to savstarpējo 

sadarbību, 

informācijas apmaiņu  

Pastāvīgi VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs,  

operatīvie dienesti, 

iesaistītas institūcijas 

9. Apdraudētajā zonā 

esošo cilvēku 

apziņošana par 

apdraudējumu un 

rīcību, trauksmes 

sistēmas ieslēgšana  

Nekavējoties VUGD RRP 

struktūrvienības, 

VP, RPP 

VUGD RRP 

struktūrvienības, VP, 

RPP 

10. RP izpilddirektora,  

RP CAK sekretāra 

informēšana. 

5-10 

min. 

 

 

 

VUGD RRP 

priekšnieks 

 

 

VUGD RRZC 

 

 

  

11 RP CAK sastāva Līdz 2st. VUGD RRP RP CAK sekretārs 
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Ēku un būvju sabrukšana 

preventīvie pasākumi: 

Nr. 

p.k. 
Nosaukums 

Izpildes 

termiņš 

Par izpildi 

atbildīgā 

institūcija 

Izpildītāji 

1. Informatīvā materiāla 

izstrāde iedzīvotājiem  

Pastāvīgi VUGD, RPP, VP VUGD, RPP, VP 

  

2. Operatīvo dienestu rīcības 

plāna izstrāde 

Pastāvīgi Operatīvo dienestu 

priekšnieki 

Operatīvie dienesti 

3. NMP un specializētas 

neatliekamās palīdzības 

sniegšanas organizēšana un 

kārtības noteikšana 

cietušajiem 

Pastāvīgi NMP dienests NMP dienests un 

ārstniecības iestādes 

apziņošana par terora 

aktu un tā sasaukšana 

 

 

priekšnieks 

 

 

11. RP CAK sēdes 

organizēšana 

Līdz 1 

stundai 

 RP CAK 

priekšsēdētājs 

RP CAK sekretārs, 

Rīgas pilsētas 

izpilddirektors 

12. Iedzīvotāju 

evakuācijas, 

izmitināšanas, 

ēdināšanas, 

informēšanas 

organizēšana un 

veikšana 

Pastāvīgi RP CAK RPP 

13. Preses konferences 

plašsaziņas līdzekļu 

informēšana 

Pēc 

nepieciešamī

bas 

RP CAK  Rīgas domes 

Sabiedrisko attiecību 

nodaļa 

14. Valsts materiālo 

rezervju resursu 

iesaistīšana 

4 stundas NMPD NMPD 

15. Terora akta rezultātā 

boja gājušo un cietušo 

cilvēku uzskaite 

Pastāvīgi RP CAK, VP RPP, VP, NMPD 

16. Sniedz attiecīgajām 

institūcijām 

ieteikumus par 

materiāli tehniskās 

bāzes atjaunošanu un 

priekšlikumus valsts 

materiālo rezervju 

pilnveidošanai 

1 mēnesis RP CAK 

priekšsēdētājs, 

RP izpilddirektors 

RP izpildvara, Rīgas 

izpilddirekcijas, RPP 



 

 

4. Speciālo dienestu 

iesaistīšana preventīvo 

pasākumu veikšanai 

Pastāvīgi Drošības policija, 

Pretterorisma 

centrs 

Drošības policija, 

Pretterorisma centrs 

5. Ēku un būvju periodiska 

apsekošana, plānu 

saskaņošana, pieņemšana 

ekspluatācijā 

Pastāvīgi Būvvalde Būvvalde 

 

Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi: 

Nr.p. 

k. 
Nosaukums Izpildes termiņš 

Par izpildi 

atbildīgā 

institūcija 

Izpildītāji 

1. Informācijas sniegšana par 

ēku vai būvju sabrukšanu 

1-3 

min. 

iedzīvotāji iedzīvotāji 

2. Informācijas saņemšana, 

apstrādāšana 

5 min. VUGD RRP VUGD RRZC 

3. VP un citu operatīvo 

dienestu struktūrvienību 

informēšana par notikumu 

vai sabrukšanas draudiem  

1-2 
min. 

VP, VUGD 

RRZC  

VP 

4. VUGD, VP, RPP, NMPD 

nosūtīšana uz notikuma 

vietu 

Nekavējoties VUGD RRZC, 

VP, RPP, NMPD 

VUGD RRZC, VP, 

RPP, NMPD 

5. Operatīvo dienestu un 

institūciju pārstāvju 

ierašanās objektā un 

izvērtēšana notikuma vietā 

5-15 VUGD RRZC, 

VP, RPP, NMPD 

VUGD glābšanas 

darbu vadītājs, 

operatīvie dienesti, 

iesaistītas institūcijas 

6. Notikuma vietas 

ierobežošana 

Pastāvīgi VP, RPP, NBS VP, RPP, NBS 

7. NMP sniegšana un 

specializētas NMP 

nodrošināšana 

Pastāvīgi NMP dienests NMP dienests un 

ārstniecības iestādes 

8. Konstrukciju noturības 

izvērtēšana 

Nekavējoties Būvvalde Būvvalde 

9. Izraugās un nosaka vietas, 

kur izvietot izglābtos un 

cietušos cilvēkus 

Nekavējoties VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

10. Sakaru organizēšana 

notikuma vietā ar 

iesaistītiem resursiem   par 

to savstarpējo sadarbību, 

informācijas apmaiņu  

Pastāvīgi VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs 

VUGD Glābšanas 

darbu vadītājs,  

operatīvie dienesti, 

iesaistītas institūcijas 

11. Apdraudētajā zonā esošo 

cilvēku apziņošana par 

Nekavējoties VUGD RRP 

struktūrvienības, 

VUGD RRP 

struktūrvienības, VP, 
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apdraudējumu un rīcību, 

trauksmes sistēmas 

ieslēgšana  

VP, RPP RPP 

12. RP izpilddirektora,  

RP CAK sekretāra 

informēšana 

5-10 

min. 

VUGD RRP 

priekšnieks 

VUGD RRZC 

 

13. RP CAK sastāva 

apziņošana par notikumu 

un tā sasaukšana 

Līdz 2st. 

 

 

VUGD RRP 

priekšnieks 

 

RP CAK sekretārs 

14. RP CAK sēdes 

organizēšana 

Līdz 1 stundai  RP CAK 

priekšsēdētājs 

RP CAK sekretārs, 

Rīgas pilsētas 

izpilddirektors 

15. Iedzīvotāju evakuācijas, 

izmitināšanas, ēdināšanas, 

informēšanas 

organizēšana un veikšana 

Pastāvīgi RP CAK RPP 

16. Preses konferences 

plašsaziņas līdzekļu 

informēšana 

Pēc 

nepieciešamības 

RP CAK  Rīgas domes 

Sabiedrisko attiecību 

nodaļa 

17. Negadījuma rezultātā boja 

gājušo un cietušo cilvēku 

uzskaite 

Pastāvīgi RP CAK, VP RPP, VP, NMPD 

18. Sniedz attiecīgajām 

institūcijām ieteikumus 

par materiāli tehniskās 

bāzes atjaunošanu un 

priekšlikumus valsts 

materiālo rezervju 

pilnveidošanai 

1 mēnesis RP CAK 

priekšsēdētājs, 

RP izpilddirektors 

RP izpildvara, Rīgas 

izpilddirekcijas, RPP 



 

 

VIII.SADAĻA 

 

Civilās aizsardzības plānā noteikto pasākumu pārbaudes mācībās 
 

Saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu un MK 22.09.2008. noteikumu Nr.772 

"Noteikumi par civilās aizsardzības mācību veidiem un organizēšanas kārtību", 

pašvaldība organizē pašvaldības CAK locekļu mācības; piedalās CA mācībās; veic 

iedzīvotāju izglītošanu CA jautājumos, izmantojot plašsaziņas līdzekļus un elektroniskos 

sabiedrības saziņas līdzekļus, kā arī izplatot informatīvos materiālus.  

Sistēmas gatavību pārbauda mācībās, kompleksās pārbaudēs un analizējot 

attiecīgus republikas pilsētu un novadu CA plānus, kā arī ziņojumus par veiktajiem 

pasākumiem CA sistēmas ietvaros. Rezultātus izmantoto CA plānu precizēšanai. 

 Ņemot  vērā iespējamos apdraudējumus (plūdi, ķīmiskas katastrofas u.c. 

negadījumi) tiek plānotas mācības CAK locekļiem, iestāžu vadītājiem (izpilddirekcijas), 

kā arī citu struktūrvienību darbiniekiem Rīgas administratīvajā teritorijā. 

Rīgas Pašvaldība kopā ar VUGD, VVD, NBS u.c. institūcijām, 11.10.2012. 

piedalījās reģionālā līmeņa mācībās „REGEX 2012”, kurās pārbaudīja institūciju 

gatavību reģionāla mēroga katastrofai, 16.09.2013. NMPD rīkotajās mācībās, kā arī 

piedalījās valsts līmeņa civilās aizsardzības mācībās “STORMEX 2016”. 

Rīgas Pašvaldība regulāri piedalās CA rīkotajās mācībās paaugstinātas bīstamības 

objektos. 

 

IX.SADAĻA  

Plūdu draudu un to izraisīto seku likvidēšana Rīgas pilsētā 
                      30.tabula 

Iespējamo apdraudēto adrešu un cilvēku skaita apkopojums Rīgas  

Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas teritorijās 

I. ūdens līmenim ceļoties līdz 1,7 metriem. Kurzemes rajons. 

Atbildīgā persona/apsaimniekotājs, 

adrese un tālrunis 
Ielas nosaukums 

Iedzīvotā

ju skaits 

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis 

„Kurzeme”, Mārtiņa iela 7  

Spailes iela 2,3,4,5,7. 30 

Gundegas iela 9 4 

Ievas iela 1,2 7 

Pārplūst ceļi Beķermuižas un 

Voleru rajonā 

Dzīvojamais masīvs 

 

25 

Plūdos apdraudēto iedzīvotāju kopējais skaits 66 

II. ūdens līmenim ceļoties virs 2,00 metriem. Kurzemes rajons. 

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis 

„Kurzeme”, Mārtiņa iela 7 

Nodaļa „Buļļupe”, Gobas iela 6a,  

Nodaļa „Spilve” Dzirciema iela 52/2 

 

 

 

 

Daugavgrīva, Rītabuļļi – dzīvojamais 

Lielupes iela 5,7,9,30a,34,36, 

38,42, 

29 

Spailes iela 2,3,4,5,7 30 

Gundegas iela 9 4 

Ievas iela 1,2 7 

Lielā iela 3,4,5,7,20,35,55, 

57,61c,61d,61e,63a,65a,71 

98 

Lielā iela 63 165 

Bungu iela 5 1 



R ī g a s  p i l s ē t a s  C i v i l ā s  a i z s a r d z ī b a s  p l ā n s    

 

97 

 

masīvs Krēmeri 10,11,12,13, 

13a,14,15,17,17a,18,19 

29 

Bolderājas šoseja  

Pārplūst Beķermuižas un Voleru 

rajonā, Voleri 11 

 

 Pārplūst Buļļupe pie Daugavgrīvas 

attīrīšanas iekārtām 

 

150 

Plūdos apdraudēto iedzīvotāju kopējais skaits 513 

Zemgales priekšpilsēta. 

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis 

„Zemgales”, E.Smiļģa iela 46 

Lucavsalas iela 66 

Plūdos apdraudēto iedzīvotāju kopējais skaits 66 

Iespējamo apdraudēto adrešu un cilvēku skaita apkopojums Rīgas Ziemeļu 

rajona un Vidzemes priekšpilsētas teritorijās. 

I. ūdens līmenim ceļoties līdz 1,7 metriem. Ziemeļu rajons. 

SIA ”Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis 

„Ziemeļi”, nodaļa „Vecmīlgrāvis” 

Baltāsbaznīcas iela 52 

Vecāķi  

Zvejas iela 7,11-23,26,27 62 

Vabu iela 3,5, 

7,13,16,15/17,19,21,23 

25 

Ciņu iela 3a,5,14 7 

Airu iela 36,41-53,65-79, 

81-123 

135 

Vēlavu iela 3,5,7,15,17 18 

Ālantu iela 3,5,7,15 5 

Vēdzeļu iela 6 

Managļu prospekts 43,60,62 9 

Attekas iela 3-12 37 

Cirsmas iela  

Mangaļsala  

Autoceļš 24.auto maršrutā, 

šķērsojot Vecdaugavu 

 

Audupes iela 1,3,5,9,11 15 

Zvejniekciema iela 1,2,3, 

5,7,10,11, 

30 

Savrupmāja „Paegles” - 

Piekrastes iela 1,3,9,11 7 

Traleru iela 2,4,6,6a 8 

Vižņu iela 25 

Albatrosu iela 18 

Vaduguņu iela 

Mangaļsalas iela 21 

41 

89 

Trīsciems  

Jaunciema gatve 171-201 49 

Kalmju iela 2,3,4,6,7, 79 



 

 

11-15,18,20,24-36 

Niedru iela 4,5,6,7,9,10 17 

Draudzības iela 2-32 98 

Traktoru iela 1,3,5,7,9 30 

Namdaru iela 1,3,5,7,9 21 

Arāju iela 2,4,6,8 16 

Rudzu iela 7,9,14,27,29 17 

Vārpu iela 2,6,8,12,14,18,20 22 

Līču iela 9  

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis 

”Ziemeļi”, nodaļa „Sarkandaugava”, Tilta 

iela 11/1 

Aplokciema iela 7,8,12,14  

56 Briežu iela 3,6,8 

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis 

„Centrs”, Avotu iela 35A  

Vējzaķusala  

Ulriekstes iela 3  

Plūdos apdraudēto iedzīvotāju kopējais skaits 942 

Vidzemes priekšpilsēta. 

Privātmāju rajons Kanāla iela 1,1a,4,4a,5, 

6,9,11,12,13,14,18,19,20a,20b,22,

23,24,24a,26,27,28,2930,31,32,33,

34,35,38 

97 

Avotkalna iela 2,3,7,8,9,11, 

12,13,14,15,16,18,21,22 

54 

Oļu iela 1,2a,3,4,5,6,9,10,11, 

12,13 

42 

Egļu iela 1,3,7,9,11,13,15, 

17,19,21,23,25,27,29 

33 

Vīgriežu iela 2,3,5,6,7,7a,8, 

9,11 

22 

Plūdos apdraudēto iedzīvotāju kopējais skaits 248 

SIA ”Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis 

„Ziemeļi” nodaļa „Vecmīlgrāvis” 

Baltāsbaznīcas iela 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecāķi  

Zvejas iela 7,11-23,26,27 62 

Vabu iela 3,5,7,13,16, 

15/17,19,21,23 

25 

Ciņu iela 3a,5,14 7 

Airu iela 36,41-53,65-79, 

81-123 

135 

Vēlavu iela 3,5,7,15,17 18 

Ālantu iela 3,5,7,15 5 

Vēdzeļu iela 6 

Managļu prospekts 43,60,62 9 

Attekas iela 3-12 37 

Cirsmas iela   

Mangaļsala  

Autoceļš 24.auto maršrutā, 

šķērsojot Vecdaugavu 

 

Audupes iela 1,3,5,9,11 15 

Zvejniekciema iela 1,2,3, 30 
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 5,7,10,11, 

Savrupmāja „Paegles” - 

Piekrastes iela 1,3,9,11 7 

Traleru iela 2,4,6,6a 8 

Vižņu iela 25 

Albatrosu iela  18 

Vaduguņu iela 

Mangaļsalas iela 21 

41 

89 

Trīsciems  

Jaunciema gatve 171-201 49 

Kalmju iela 2,3,4,6,7, 

11-15,18,20,24-36 

79 

Niedru iela 4,5,6,7,9,10 17 

Draudzības iela 2-32 98 

Traktoru iela 1,3,5,7,9 30 

Namdaru iela 1,3,5,7,9 21 

Arāju iela 2,4,6,8 16 

Rudzu iela 7,9,14,27,29 17 

Vārpu iela 2,6,8,12,14,18, 

20 

 

22 

Līču iela 9  

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis 

„Ziemeļi”, nodaļa „Vecmīlgrāvis” 

Baltāsbaznīcas iela 52 

Aplokciema iela 7,8,12,14   

56 Briežu iela 3,6,8 

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis 

„Centrs”, Avotu iela 35A 

Vējzaķusala  

- Ulriekstes iela 3 

Ūdens līmenim ceļoties virs 2,00 m sāk applūst iepriekš uzskaitītās ielas pilnā apjomā. 

Plūdos apdraudēto iedzīvotāju kopējais skaits 942 

Vidzemes priekšpilsēta. 

 

 

 

 

 

 

Privātmāju rajons 

Kanāla iela 1,1a,4,4a,5, 

6,9,11,12,13,14,18,19,20a,20b,22,

23,24,24a,26,27,28,29 

30,31,32,33,34,35,38 

97 

Avotkalna iela 2,3,7,8,9,11, 

12,13,14,15,16,18,21,22 

54 

Oļu iela 1,2a,3,4,5,6,9,10,11, 

12,13 

42 

Egļu iela 1,3,7,9,11,13,15, 

17,19,21,23,25,27,29 

33 

Vīgriežu iela 2,3,5,6,7,7a,8, 

9,11 

22 

Ūdens līmenim ceļoties virs 2,00 m sāk applūst iepriekš uzskaitītās ielas pilnā apjomā. 

Plūdos apdraudēto iedzīvotāju kopējais skaits 248 
 



 

 

X.SADAĻA 

Pielikumi 
 

1. Pielikums. RP karte mērogā 1:25000 

2. Pielikums. RP CAK un komisijas pieaicināmo institūciju locekļu apziņošanas 

shēma bez tālruņa numuriem 

3. Pielikums. RP CAK locekļu saraksts ar tālruņa numuriem
33

 

4. Pielikums. RP CAK nolikums un lēmums par nolikuma apstiprināšanu 

5. Pielikums. Paaugstinātās bīstamības objektu saraksts 

6. Pielikums. Ārpusobjektu CA plāni  

 

                                                 
33

Tālruņa numuri pēc pievienotā saraksta ir pieejami RD sekretārei 


