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1. NOVADA CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PLĀNA MĒRĶIS, 
UZDEVUMI UN PROGNOZĒJAMIE REZULTĀTI 

 

Novadam izstrādātajā civilās aizsardzības (turpmāk - CA) plānā paredzēta 

civilās aizsardzības sistēmas subjektu rīcība, nosakot preventīvos, gatavības, 

reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamos pasākumus novadā lokāla mēroga 

katastrofu, kā arī militāra iebrukuma vai kara gadījumā. 

 

1.Īstenojot CA likuma prasības, noteikt Kokneses novada apdraudējuma 

gadījumos šādus civilās aizsardzības plānošanas un rīcības mērķus: 

1.1. panākt civilās aizsardzības sistēmas (turpmāk – sistēmas) saskaņotu 

rīcību iespējamo katastrofu, militāra iebrukuma vai kara gadījumā; 

1.2. sniegt palīdzību iedzīvotājiem; 

1.3. novērst vai mazināt katastrofu iespējamo apdraudējumu cilvēku 

dzīvībai un veselībai, kaitējumu īpašumam, videi un tautsaimniecībai; 

1.4. sniegt atbalstu ar resursiem Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem 

militāra iebrukuma vai kara gadījumā; 

1.5. noteikt juridisko personu pienākumus CA; 

1.6. iesaistīt Nacionālos bruņotos spēkus atbalsta sniegšanai CA 

pasākumu veikšanā saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 6. novembra 

noteikumiem Nr. 909 „Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki piedalās avārijas, 

ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī ārkārtējo situāciju izraisīto seku 

likvidācijā”. 

 

2. Noteikt šādus rīcības virzienus mērķu sasniegšanā CA pasākumu 

plānošanā un reaģēšanas pasākumu veikšanā: 

 2.1. apzināt novadu iespējamos apdraudējuma veidus; 

2.2. noteikt novadu institūciju un iedzīvotāju apziņošanas kārtību 

apdraudējuma gadījumā (1. un 2. pielikums); 

2.3. noteikt sistēmas darbību iespējamo katastrofu, kā arī militāra 

iebrukuma vai kara gadījumā; 

2.4. reglamentēt sistēmas vadības principus katastrofu, militāra iebrukuma 

vai kara gadījumā; 

2.5. noteikt atbildīgās novada iestādes, pašvaldības un komersantus par 

CA plānošanas, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamajiem pasākumiem. 

 

3. Noteikt šādus uzdevumus CA pasākumu plānošanā un reaģēšanas 

pasākumu veikšanā: 

3.1. noteikt preventīvos pasākumus valsts institūciju, pašvaldību un 

glābšanas dienestu rīcībai; 

3.3. noteikt pašvaldības un glābšanas dienestu rīcību gatavības, reaģēšanas 

un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanas laikā; 
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3.4. noteikt pašvaldības un glābšanas dienestu rīcību militāra iebrukuma 

vai kara gadījumā; 

3.5. noteikt valsts materiālo rezervju resursu iesaistīšanu katastrofu 

pārvaldīšanā. 

 

 4. Prognozējamie rezultāti: 

4.1.Pašvaldības, iestāžu, komersantu un glābšanas dienesta saskaņota 

rīcība palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem un seku likvidēšanas neatliekamo 

pasākumu veikšanā iespējamo katastrofu, militāra iebrukuma vai kara gadījumā, 

lai samazinātu kaitējumu cilvēkiem, īpašumam un videi; 

 4.2.Iedzīvotāju brīdināšanai par iespējamo apdraudējumu izveidota civilās 

trauksmes un apziņošanas sistēma.  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

  

 5 

2. NOVADA ADMINISTRATĪVI TERITORIĀLAIS UN 
EKONOMISKAIS RAKSTUROJUMS 

2.1. Administratīvi teritoriālais iedalījums 

 

Kokneses novads izveidots 2009.gada 1.jūlijā, apvienojoties Kokneses, 

Bebru un Iršu pagastiem (11.pielikums). Novada administratīvais centrs atrodas 

Koknesē, bet Bebru un Iršu pagastos atrodas novada iestādes – pagastu 

pārvaldes.  

Kokneses novada dome – reģ. Nr. 90000043494, Melioratoru iela 1, 

Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113, tālrunis 65133630, 

fakss 65133631, e-pasts dome@koknese.lv . 

Kokneses novada Bebru pagasta pārvalde – „Papardes”, Vecbebri, Bebru 

pagasts, Kokneses novads, LV-5135, tālrunis 65164275, fakss 65164275, e-

pasts bebri@koknese.lv . 

Kokneses novada Iršu pagasta pārvalde – „Kūlēni”, Irši, Iršu pagasts, 

Kokneses novads, LV-5108, tālrunis/fakss 65163635, e-pasts 

raina.licite@koknese.lv .  

Novada kopējā platība sastāda 360,66 km2. 

2.2. Teritorijas ģeogrāfiskais, hidroģeoloģiskais un klimatiskais 

raksturojums 

 

Kokneses novads atrodas robežjoslā starp diviem klimatiskajiem rajoniem 

- Vidzemes augstieni ar izteikti kontinentālu klimatu un Zemgales līdzenumu. 

Novads apdzīvots diezgan nevienmērīgi, ir izteikta sakarība starp apdzīvotību, 

ceļu tīklu un tā ģeogrāfisko novietojumu. 

Kokneses pagasts atrodas Viduslatvijas zemienes Viduslatvijas 

nolaidenuma austrumu malā un Lejasdaugavas senlejā - Daugavas labajā krastā. 

Virsmas augstums sasniedz 99,8 m virs jūras līmeņa.  

Bebru pagasts atrodas Viduslatvijas zemienes Viduslatvijas nolaidenumā. 

Virsmas augstums pazeminās no 117,8 m virs jūras līmeņa austrumu daļā 

(Cūkkalns) līdz 80 m virs jūras līmeņa Lobes sprosta ezera viļņotajā līdzenumā. 

Augstākā vieta pie Vecbebriem sasniedz 125,1 m virs jūras līmeņa. 

Iršu pagasts atrodas vietā, kur Vidzemes augstiene pāriet Viduslatvijas 

nolaidenumā. Līdz ar to pagasta teritorijas reljefs ir paugurains. Virsmas 

augstums 120 m – 145 m virs jūras līmeņa. Augstākā vieta pagastā ir Lielkalns 

(Pilskalns) – 169,1 m virs jūras līmeņa.  

Ūdenstilpes aizņem 3,9 % no novada teritorijas. Kokneses novada 

dienvidu robeža ir Daugava. Pie Kokneses Daugavā ietek Pērse, kura tek cauri 

visam novadam. Tās pietekas ir Recija, Pelve, Atradze, Paskule. Vēl novada 

teritoriju šķērso Bebrupe, Galdupe, Lokmane.  

mailto:dome@koknese.lv
mailto:bebri@koknese.lv
mailto:raina.licite@koknese.lv
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Nelielu daļu no novada teritorijas aizņem purvi – 4%. Kokneses pagastā 

purvi aizņem 3,8 %. Aizkraukles purvā tiek iegūta kūdra. 5,9 % no Bebru 

pagasta teritorijas aizņem purvi un daļa no purviem atrodas saimnieciskā 

lieguma zonā. Iršu pagastā purvi ir 1,4% no platības. 

Kokneses novadā meži aizņem 46,6% no kopējās teritorijas. Mežus un 

lielāko daļu purvu apsaimnieko Valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” 

un privātpersonas. Mežu apsaimniekošanas galvenie kritēriji ir ekoloģiskās, 

ekonomiskās un sociālās intereses. 

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme – aramzeme, pļavas, ganības,  

aizņem  38,6% no novada teritorijas. 

Klimata īpatnības Kokneses novadā nosaka atšķirīgi fizioģeogrāfiskie 

apstākļi, piemēram reljefa lielformas un to izvietojums, teritorijas attālums līdz 

Baltijas jūrai, mežu un purvu sadalījums. Attīstot saimnieciskās aktivitātes 

nepieciešams ievērot šīs klimatiskās atšķirības. 

Ilggadējo klimatisko apstākļu kopumu raksturo gada vidējā temperatūra, 

aukstākā un siltākā mēneša vidējā temperatūra, nokrišņu daudzums.  

2.3. Iedzīvotāju skaits un blīvums 

 

Kopīgais iedzīvotāju skaits Kokneses novadā uz 2015.gada 1.janvāri bija 

5753 jeb 15,95 iedzīvotāji uz 1 km2. 

Lielākais pēc iedzīvotāju skaita novadā ir Kokneses pagasts ar 4014 

iedzīvotājiem, Bebru pagastā dzīvo 1202 iedzīvotāji, bet Iršu pagastā - 537 

iedzīvotāji. 

Līdzīgi kā Latvijā, Kokneses novadā iedzīvotāju skaits pēdējos gados ir 

samazinājies gan dabiskās, gan mehāniskās kustības rezultātā. Novadā kopumā 

pēdējos gados ir bijis negatīvs dabiskais pieaugums – mirstība pārsniedz 

dzimstību. Dzimušo skaits pa gadiem ir svārstīgs. Kokneses pagastā kā tendence 

ir vērojama dzimstības paaugstināšanās, Bebru pagastā līdz 1998.gadam 

dzimstībai bija tendence paaugstināties, bet pēc tam samazināties, Iršu pagastā 

dzimstība samazinās. 

2.4.Ekonomika un kultūra 

 

Kokneses novads atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā – to šķērso valsts 

galvenais ceļš, I un II šķiras valsts ceļi un dzelzceļš. Līdz ar to novadā ir 

attīstījušās tirdzniecības un pakalpojumu nozares, kurās ir nodarbināti samērā 

daudzi ekonomiski aktīvie iedzīvotāji. Liels skaits iedzīvotāju strādā izglītībā, 

valsts pārvaldē, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, kā arī veselības un sociālajā 

aprūpē. 

Pensija kā galvenais iztikas avots ir 21,4% iedzīvotāju.  

Pabalsti un cita veida finansiāla palīdzība ir galvenais iztikas avots 4,3% 

novada iedzīvotājiem.  
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2.5. Rūpnieciskie un lauksaimniecības objekti, dzelzceļa līnijas, galvenie 

autoceļi, naftas un naftas produktu vadi, maģistrālie gāzes vadi, 

hidroelektrostacijas, un citi civilās aizsardzības sistēmai nozīmīgi 

objekti 

 

Lielākie ražošanas objekti ir SIA „Baumit-Baltikum” sauso 

būvizstrādājumu ražotne,  SIA „Kūdras enerģija” kūdras ieguves un pārstrādes 

ražotne, SIA „Hansa Pack”, SIA „Kokapstrāde DN” un SIA „Pallogs” 

kokapstrādes ražotnes, SIA „Lejas-Rozes” gaļas pārstrādes uzņēmums. Lielākie 

pārvadātāji ir SIA „ALTA ESPA” un SIA „Eidz”, bet ar autoapkopi un remontu 

nodarbojas SIA „Rats–3”. Lielākos tirdzniecības uzņēmumus pārstāv SIA 

„Maxima Latvija”, SIA „Aizkraukles sabiedrība”, SIA „Vējkalni–MIKI”, SIA 

„Ataudze” un SIA „Kokneses dārzniecība”. Degvielas uzpildes stacijas pieder 

akciju sabiedrībai „Virši–A” un SIA „Astarte-Nafta”. Valsts mežu 

apsaimniekošanu veic valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 

Vidusdaugavas mežsaimniecība. 

Lielākie lauksaimnieciskie ražotāji Kokneses pagastā ir SIA „Bormaņi”, 

ZS „Kalnavoti”, SIA „Agrika–V”, ZS „Sietiņi”, IK „Wil van Herk”; Bebru 

pagastā -  ZS „Pilslejas”, ZS „Vecsiljāņi”, ZS „Gravas”, ZS „Luķi”; Iršu pagastā 

-   ZS „Zemitāni”, ZS „Dūjas”, ZS „Pamati”.   

Novadu šķērso dzelzceļa līnija Rīga – Daugavpils ar diviem sliežu ceļiem. 

Valsts galvenais autoceļš novadā ir A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – 

Baltkrievijas robeža. Valsts reģionālie ceļi ir P79 Koknese – Ērgļi un P80 Tīnūži 

– Koknese. Svarīgākie valsts vietējie autoceļi ir Koknese – Vērene,  Vecbebri – 

Ozoli, Vecbebri – Irši, Ratnicēni – Bormaņi, Vecbebri – Meņģele.  

Kokneses novads  izmanto dabas gāzi, ko saņem no maģistrālā gāzes vada 

Rīga – Daugavpils (izbūvēts 1987.gadā) ar atzariem līdz Koknesei un 

Vecbebriem (pielikums Nr.10). 

No tiltiem svarīgākais ir Pērses upes tilts uz valsts galvenā autoceļa A6. 

Arī citi nozīmīgākie tilti šķērso Pērses upi: autoceļš Tīnūži – Koknese, Koknese 

– Vērene, Koknese – Ērgļi, kā arī dzelzceļa posmā Aizkraukle – Koknese.   
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3. PAŠVALDĪBAS TERITORIJĀ IESPĒJAMIE 
APDRAUDĒJUMI 

3.1.Dabas katastrofas 

 

Ir noteikti kritēriji hidrometeoroloģiskajām parādībām, kuru 

raksturlielumu (iespējamā) sasnieguma gadījumā VUGD un LHMA (Latvijas 

hidrometeoroloģijas aģentūra) caur plašsaziņas līdzekļiem (radio, TV) informē 

iedzīvotājus par dabas katastrofu draudiem. Nepieciešamās pamatdarbības pēc II 

un/vai III klases brīdinājuma saņemšanas detalizēti ir norādīti riska (bīstamo) 

uzņēmumu un vietējo pašvaldību CA pasākumu plānos. Kokneses novadā ar 

augstāko varbūtību pēc ilggadējiem datiem iespējami: 

– vētras (> 25 m/s) – rudenī; 

– virpuļvētras – jūlijā-augustā; 

– slapja sniega apledojums; 

– augsta mežu ugunsbīstamība; 

– ūdens līmeņa paaugstināšanās upēs; 

– liels negaisa dienu skaits, kad iespējami ugunsgrēki no zibens 

iedarbības: mežos, kūdras purvos, ārējās tehnoloģiskajās iekārtās, 

celtnēs un būvēs. 

 

Vētra, lietusgāzes, apledojums, putenis 

Iedzīvotājus un tautsaimniecības objektus var apdraudēt vētra ar vēja 

ātrumu 25 m/s un vairāk, kā rezultātā var rasties sakaru un elektrolīniju 

pārrāvumi, kontaktu un kabeļu bojājumi pilsētu elektrotransporta un 

elektrovilcienu līnijās. Var tikt sagrautas vai bojātas dzīvojamās mājas un 

ražošanas ēkas, izraisītas transporta avārijas, meža postījumi, autoceļu un ielu 

aizsprostojumi (nogāzti  koki, konstrukcijas). 

Nokrišņu daudzumu vairāk kā 50 mm / 12 stundām var izsaukt ūdens 

līmeņa celšanos upēs, appludinot zemākās vietas, māju pagrabus u.c. 

Putenis un apledojums var izsaukt transporta kustības traucējumus, 

transporta avārijas, elektropārvades un sakaru līniju bojājumus, elektroenerģijas 

padeves pārtraukumus, mežu postījumus.  

 

Plūdi  

Plūdi Kokneses novadam nav izteikts apdraudējums. Daugavā ūdens 

līmenis ir regulējams ar Pļaviņu HES slūžām. Līdz šim nav bijis plūdu Kokneses 

novada apdzīvotajās vietās. Atsevišķos gadījumos nedaudz applūst Pērses upei 

pieguļošās pļavas. 

 

Meža un purvu ugunsgrēki 

Meža ugunsnedrošo laika posmu Kokneses novada teritorijā katru gadu 

nosaka Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecība ar rīkojumu. Meža 
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ugunsnedrošais laika posms atkarīgs no meteoroloģiskajiem apstākļiem un ilgst 

no sniega nokušanas līdz rudens lietavām. Ugunsbīstamākās ir jaunaudzes un 

vidēja  vecuma skujkoku audzes.  

3.2.Tehnogēnās katastrofas 

 

Bīstamo kravu pārvadājumi pašlaik notiek ievērojot un kontrolējot 

nacionālās, atbilstoši ADR un RID normatīviem, prasības. Savlaicīgai avārijas 

seku likvidēšanai ir nepieciešams uzdot attiecīgajām institūcijām risināt 

avārijgatavības plānošanu šāda veida negadījumu seku likvidēšanai, t.sk. 

avārijas scenāriju, modeļu un riska izvērtēšanu, pieejamo resursu precizēšanu, 

sadarbību, jo īpaši pienākumu sadalījumu starp operatīvajiem dienestiem, 

novada domi, vietējiem kontroles un uzraudzības dienestiem, attiecīgajām 

ministrijām (resoriem). 

Kā vērā ņemams risks novada iedzīvotājiem, īpašumam un videi ir 

bīstamo kravu pārvaldījumi (tranzīts) ar autotransportu un pa dzelzceļa līniju. Šo 

pārvadājumu skaitam pēdējos gados ir tendence pieaugt.  

VAS “Latvijas Dzelzceļš” valdījumā esošo sliežu ceļu saimniecība un 

intensīvie bīstamo kravu pārvadājumi pa dzelzceļu, dabas gāzes maģistrālais 

cauruļvads un visu šo tehnoloģisko struktūru tehniskā stāvokļa biežā 

neatbilstība, nepietiekoša tehniskā uzraudzība un normatīvo ekspluatācijas 

drošības prasību neievērošana nosaka relatīvi augstu avāriju risku.  

 

Radiācijas avārijas 

Latvijā, attiecīgi arī Kokneses novadā, iespējamo radiācijas avāriju  

veidus var iedalīt: 

Kodolavārija – ar kodolreaktoru vai citu kodoldegvielas cikla uzņēmumu, 

kodoldegvielas transportēšanu vai glabāšanu saistīts gadījums, kura izraisītās 

sekas rada normatīvajos aktos noteikto jonizējošā starojuma dozas limitu 

darbiniekiem vai iedzīvotājiem (turpmāk – jonizējošā starojuma dozas limiti) 

pārsniegšanu un kaitējumu vai kaitējuma draudus neatkarīgi no aizsardzības 

pasākumiem kaitējuma samazināšana (turpmāk – aizsardzības pasākumi).            

Avārija – ar lauksaimniecībai, rūpniecībai, medicīnai, zinātniskajai 

pētniecībai vai enerģijas ģenerēšanai kosmiskajos objektos paredzētu jonizējošā 

starojuma avotu izgatavošanu, lietošanu, glabāšanu, apglabāšanu vai 

transportēšanu saistīts gadījums, kura izraisītās sekas rada jonizējošā starojuma 

dozas limitu pārsniegšanu un kaitējumu vai kaitējuma draudus neatkarīgi no 

aizsardzības pasākumiem, kad jonizējošā starojuma līmenis pārsniedz 2003. 

gada 8. aprīļa Ministru kabineta  noteikumu Nr. 152 „Prasības attiecībā uz 

sagatavotību radiācijas avārijai un rīcību šādas avārijas gadījumā” 3.punktā 

noteiktos lielumus. 

Negadījums – radioaktīvo vielu noplūde vai izkliede, kas izraisa 

radioaktīvo piesārņojumu objektā, pārsniedzot normatīvajos aktos noteikto 
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pieļaujamo radionuklīdu daudzumu, ko gada laikā drīkst izkliedēt vidē (turpmāk 

– ievērojama radioaktīvo vielu noplūde vai izkliede), bet nepārsniedzot augstāk 

minēto Ministru kabineta noteikumu 3.punktā noteiktos lielumus.          

Incidents – ar radioaktīvo vielu noplūdi vai izkliedi saistīts gadījums, kas 

izraisa radioaktīvo piesārņojumu objektā, bet nerada ievērojamu radioaktīvo 

vielu noplūdi vai izkliedi. 

 

500 km rādiusā no Latvijas robežām darbojas 25 enerģētiskie 

kodolreaktori (no tiem 8 RBMK – Černobiļas tipa), 1000 km rādiusā – 14 AES 

ar 34 enerģētiskajiem kodolreaktoriem, kā arī 22 zinātniski – pētnieciskie 

reaktori, t.sk. apturētie reaktori Salaspils Kodolpētniecības centrā: IRT un RKS.  
         

Līdz 300 un  500 km rādiusā no 

valsts robežas darbojošās atomelektrostacijas 
 

Nr. 

p.k. 
AES nosaukums 

Attālums 

no Latvijas 

robežas 

Reaktoru 

skaits un tips 

Kopējā 

elektriskā 

jauda (MW) 

Līdz 300 km 

1. Loviisas AES-Somija 265 2-PWR 976 

2. Sankt-Pēterburgas AES-Krievija 275 4-LWGR 3700 

3. Oskarshammas AES-Zviedrija 280 3-BWR 2213 

4. Smoļenskas AES-Krievija 300 3-LWGR 2775 

Līdz 500 km 

1. Forsmarkas AES-Zviedrija 310 3-BWR 3138 

2. Olkiluoto AES-Somija 330 2-BWR 1720 

3. Kaļiņinas AES-Krievija 475 3-PWR 2850 

4. Ringhalsas AES-Zviedrija 500 3-PWR 3656 

 

Īsi pirms iespējamās radioaktīvo vielu noplūdes vai izkliedes vidē no 

objekta vai tūlīt pēc tās ir jāveic joda profilaksi, lai mazinātu jonizējošā 

starojuma kaitīgo ietekmi uz to iedzīvotāju veselību, kurus var apdraudēt 

radiācijas avārija, kā arī radiācijas avārija cietušo iedzīvotāju veselību. Joda 

preparātus (kālija jodīda tabletes, 5% kālija jodīda šķīdumu) lieto pēc Veselības 

ministrijas norādījuma saskaņā ar pievienoto joda preparātu lietošanas 

instrukciju un to organizē pašvaldība sadarbībā ar Nacionālo bruņoto spēku 

struktūrvienībām. Kokneses novadā nav speciāli izveidota joda preparātu 

uzkrājumu. 

 

 Elektrotīklu bojājumi 

Elektrotīklu bojājumu visbiežāk sastopamie cēloņi: 

1) vētra (nolauztie koki uzkrīt uz elektrolīnijas pārvadiem); 
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2) sniega salipšana uz vadiem (stipras snigšanas rezultātā, atkala + sals); 

3) bojājums elektrostacijā. 

Notiekot plaša mēroga tehnogēnai katastrofai plašam reģionam tiek 

pārtraukta elektroenerģijas piegāde.   

 

Avārijas siltumapgādes sistēmās 

     Avārijas siltumapgādes sistēmās var pārtraukt ēku siltumapgādi. Bojājumi 

siltumtīklos var izraisīt apakšzemes inženierkomunikāciju applūšanu, ceļu un 

ielu izskalošanu, siltumapgādes tīklu, ēku siltumapgādes sistēmu un ūdensvadu 

aizsalšanu. 

Gāzes vadu vai elektropārvades līniju avāriju rezultātā var tikt pārtraukta 

siltumapgāde. Par siltuma ražošanas avotu izmantojot dabas gāzi, telpās, kur 

notiek ražošanas process, ir jāuzstāda gāzes koncentrācijas analizatori.   

 

Avārijas gāzes apgādes sistēmās 

Kokneses novadā izvietotas sadales divas gāzes apgādes stacijas: 

„Koknese” un „Vecbebri”, kurās spiediens ir no 20 atmosfērām uz 3. Šajās 

vietās ir iespējams noslēgt gāzes padevi cauruļvadā.  

 

Avārijas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās 

Avārijas ūdens apgādes sistēmās var notikt maģistrālo un sadales 

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

ielu izskalošanu, pagrabu un pazemes telpu applūšanu.  Kanalizācijas sistēma 

nodrošina notekūdeņu (komunālo, saimniecisko, ražošanas, atmosfēras 

nokrišņu) pieņemšanu un novadīšanu, ieskaitot to bioloģisko 

attīrīšanu. Kanalizācijas pārplūdi var radīt aizsērējuši kolektori un notekūdeņu 

pārsūknēšanas staciju darba pārtraukumi. Bīstama ir notekūdeņu iekļūšana tīrā 

ūdens cauruļvados dažādu avāriju rezultātā.  

3.3.Sabiedriskās kārtības traucējumi 

 

Sprādzienbīstamu priekšmetu (SBP) uziešana 

Nepieciešams apzināt teritorijas, kurās atrodas vai iespējams, ka atrodas 

munīcija (I un II Pasaules karu, PSRS armijas mantojums, esošās sprāgstvielu 

u.c. noliktavas un pirotehnisko izstrādājumu krājumus veikalos u.tml.). 

Par SBP uzskatāmas arī ķīmiskās vielas (produkti) dažādu speciālo 

izstrādājumu sastāvā, piemēram, ir notikuši vairākkārtējie negadījumi ar 

izolējošo gāzmasku reģenerācijas patronām (РП – 4; РП – 7) un to reaktīviem. 

Jānovērtē to pareizas uzglabāšanas un pieejamības atbilstība uzņēmumu 

noliktavās u.c. 

Sprādziena efekts tiek panākts ar ķīmiskām vielām (produktiem), 

piemēram, izmantojot gaisa reģenerācijas patronas (РП-4, РП-5 u.c.) un 

pievienojot (ielejot tajās), parasti, organiskās vielas (naftas produktus u.c.). 
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Notikušie negadījumi ar cilvēku upuriem apliecina šādu SBP iespējamos 

bīstamos efektus.  

SBP uzstādīšana sabiedriskās vietās, transporta līdzekļos u.c. vairumā 

gadījumu ir saistīta ar krimināliem mērķiem, retāk kā ļaunprātīga huligānisma 

izpausmes. 

 

Anonīmie ziņojumi par sprādzienbīstamu priekšmetu (SPB) uzstādīšanu 

Krimināli sodāms ļaunprātīga huligānisma nodarījums ir anonīms 

ziņojums, parasti pa tālruni (ATZ – anonīms tālruņa zvans), par 

sprādzienbīstama priekšmeta uzstādīšanu iestādē (pamatā izglītības iestādēs), 

uzņēmumā vai dzīvojamā sektorā. Saņemot ziņas par SPB iespējamo atrašanos 

ēkā ir jāziņo VP, apdraudētajai iestādei jāievēro noteiktie drošības pasākumi un 

jāorganizē cilvēku evakuācija no apdraudētās zonas.  

 

Iespējamo terora aktu objekti 

Terora akti var būt vērsti pret cilvēkiem, veicot ķīlnieku sagrābšanu, kā 

arī pret infrastruktūru. Terorisma dažādo veidu un raksturu dēļ ir grūti paredzēt 

iespējamo seku ietekmi uz iedzīvotājiem, attiecīgo teritoriju un vidi. Lai sekmīgi 

cīnītos ar terorismu nepieciešama attiecīgu dienestu pastāvīga gatavība un cieša 

starptautiska sadarbība.  

Kokneses novadam tuvākais bīstamākais objekts ir Pļaviņu HES. Nodarot 

kaitējumu šim objektam, var tikt iedragāta Latvijas valsts energoapgāde. 

Kaskādes pārāvuma rezultāta rodas plūdu draudi HES lejpusē, kā arī pastāv 

briesmas Ķeguma un Salaspils HES. 

Neliels daudzums naftas produktu tiek uzglabāts A/S Virši –A degvielas 

uzpildes stacijā Vecbebros un Koknesē un SIA „Astarte-Nafta” degvielas 

uzpildes stacijā Koknesē.  

 

Sabiedriskās nekārtības 

          Sabiedriskās nekārtības rodas atsevišķu iedzīvotāju grupu 

neapmierinātības rezultātā, protestējot pret valsts vai pašvaldību institūciju 

darbību vai bezdarbību, kā arī masu pasākumu organizēšanas laikā. Sabiedrisko 

nekārtību rezultātā var tikt nodarīts kaitējums cilvēku veselībai, izdemolētas 

valsts un pašvaldību iestādes, sabojāti transporta līdzekļi utt.  

Līdz šim Kokneses novadā šāds apdraudējums nav novērots.  

 

Nesankcionētas darbības ar bīstamām vielām 

Raksturīgs bīstamo ķīmisko vielu (BĶV) pielietojums ļaunprātīgos 

nolūkos ir, piemēram, dzīvsudraba (huligāniskiem mērķiem ir pielietoti arī 

etilmerkaptāns u.c.) izliešana masu pulcēšanās vietās, sabiedriskās iestādēs 

(skolās u.c.), arī dzīvojamo namu kāpņu telpās, transportlīdzekļos. Pie 

nesankcionētām darbībām ar BĶV attiecināmi arī:  
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– bīstamo ķīmisko vielu (produktu) transporta pārvadājumi, kuru laikā 

netiek ievērotas noteiktās prasības; 

– bīstamo ķīmisko vielu (produktu) izgāšana novada mežos, citās 

nomaļās vietās; 

– BĶV, kuru aprite ir reglamentēta vai aizliegta to tirdzniecība, 

glabāšana un lietošana bez attiecīgām atļaujām. 

3.4.Epidēmijas, epizootijas, epifitotijas 

 

Cilvēku infekcijas slimības - epidēmijas, dzīvnieku infekcijas slimības - 

epizootijas un augu slimības – epifitotijas. 

Par potenciāliem cilvēku masveida saslimšanas avotiem uzskatāmi 

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

iesaistītie sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, pārtikas tirdzniecības ražošanas 

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

Var prognozēt:  

a) ar pārtiku un dzeramo ūdeni saistītās masveida infekcijas slimības 

(salmoneloze, šigeloze, kampilobakterioze, ešerihiozes, A hepatīts un citas 

enterovīrusu infekcijas, trihinelloze u.c.), toksikoinfekcijas un saindēšanās;  

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

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

uzliesmojumus;  

c) lielu gripas epidēmiju vai pandēmiju;  

d) vakcīnregulējamo infekcijas slimību uzliesmojumus (masalas, 

poliomielīts u.c.);  

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

vīrusu hemorāģiskie drudži) ievešanu. 

Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes organizē neatliekamos 

pretepidēmiskos pasākumus saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma, 

Ministru kabineta 1998.gada 21. jūlija noteikumu Nr.257  “Medicīniski sanitāro 

pasākumu veikšanas kārtība bīstamu infekcijas slimību izplatības novēršanai”, 

Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumu Nr.330 “Vakcinācijas 

noteikumi” u.c. normatīvo aktu prasībām. 

Dzīvnieku masveida saslimšanu un bīstamu inficēšanos galvenokārt var 

izraisīt saindēta barība un saskare ar bīstamu slimību (cūku mēris, trakumsērga, 

mutes un nagu sērga u.c.) inficētiem dzīvniekiem vai inficētu dzīvnieku 

izcelsmes produkciju.  

Epizootiju draudu vai uzliesmojuma gadījumā veic pasākumus ko paredz 

Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumu Nr.127 “Epizootiju 

uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība” prasības. 

Augu saslimstības iedala karantīnas un nekarantīnas slimībās. 
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Karantīnas slimībām savlaicīgi jākonstatē infekcijas izraisītāja klātbūtne 

un jāiznīcina attiecīgie infekcijas perēkļi. Kā biežākā augu karantīnas slimība 

sastopama kartupeļu gaišā gredzenpuve. 

Nekarantīnas slimības savlaicīgi tiek ierobežotas lietojot augu 

aizsardzības līdzekļus. Kā raksturīgākā Latvijā sastopama kartupeļu lakstu puve. 

Vietējo pašvaldību kompetento speciālistu iespējamo situāciju veikts 

apraksts (prognoze, statistika, rīcība) konspektīvi iekļaujams šajā sadaļā par 

katru no saslimšanām, ar to augstāko varbūtību u.tml. Vienlaicīgi norādāmi arī 

pamatpasākumi šādās situācijās.  
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4. IESPĒJAMO KATASTROFU RADĪTĀS SEKAS 

      

Lielās dabas katastrofās var izvērsties vētras un orkāni, kad vēja ātrums 

pārsniedz 30 m/s. Šajos gadījumos var tikt paralizēta transporta kustība, 

elektroapgāde valstiski svarīgiem objektiem un sakari, kas sekundāri var izsaukt 

cilvēku bojāeju, apdraudējumu, iedzīvotāju apgādes ar pirmās nepieciešamības 

precēm pārrāvumu.  

Elektrotīklu bojājumi apdraud ražojošo objektu, komunālo uzņēmumu, 

publisko tālruņu tīklu un mobilo sakaru operatoru normālu darbību, radio un 

televīzijas translāciju. Tiek ierobežotas iedzīvotāju informēšanas iespējas. 

Sarakstu ar pašvaldības objektiem, kuriem elektroenerģijas padeve rāda 

nopietnus traucējumus skatīt pielikumā Nr.3. 

Gāzes padeves traucējumi var pārtraukt siltumapgādes sistēmu darbību un 

ražošanas procesus. Maģistrālo gāzes vadu avārijas var izsaukt meža un purva 

ugunsgrēkus. Jāņem vērā, ka Kokneses novadā daudzām iestādēm ir gāzes 

apkure. 

Avārijas gāzes apgādes sistēmās var izraisīt ugunsgrēkus, sprādzienus, 

ēku sagraušanu, kā rezultātā var iet bojā cilvēki. 

Tehnogēnās katastrofas novadā var izraisīt: 

 ķīmiski bīstamu vielu noplūdes, kuru rezultāta var iet bojā 

civiliedzīvotāji; 

 lielas dzelzceļa un autotransporta katastrofas ar lielu cietušo un 

bojāgājušo skaitu. 

Saistībā ar to, ka Latvijas Republika ietilpst NATO un Eiropas Savienībā 

un veic misijas daudzās pasaules valstīs, kurās ir citi uzskati par demokrātiju, tad 

nav izslēgta iespēja atsevišķu terora aktu iespējamībai. 

Avārijas energoapgādes sistēmās var izsaukt aukstā ūdens padeves 

traucējumus. 

Kanalizācijas sistēmas bojājumu gadījumos ar notekūdeņiem var applūst 

ielas un to posmi, pagrabtelpas. Ilgstošu applūšanu gadījumos, sevišķi siltā laikā, 

var rasties labvēlīgi apstākļi infekcijas slimību izplatībai, vai pat var izveidoties 

epidēmijas perēkļi. 

Lielu katastrofu gadījumā tiek iesaistīta Krīzes vadības padome. 
 

Krīzes vadības padome 

Krīzes vadības padomes funkcijas: 

 koordinēt valsts un pašvaldību institūciju sadarbību jautājumos, kas 

saistīti ar valsts apdraudējuma preventīvajiem un pārvarēšanas 

pasākumiem, kā arī tā radīto seku likvidēšanas pasākumiem;  
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 koordinēt civilmilitāro sadarbību valsts apdraudējuma novēršanai un 

pārvarēšanai.  

 

 

 

Saskaņā ar Nacionālās drošības likuma 23.4. pantu Krīzes vadības padomes 

darbu nodrošina Krīzes vadības padomes sekretariāts, kurš savukārt „nodrošina 

atbildīgo institūciju mērķtiecīgu un pastāvīgu sadarbību un atbalsta sniegšanu 

Krīzes vadības padomei savas kompetences ietvaros šādos jautājumos".  

 

Krīžu vadības padomes sekretariāta uzdevumos ietilpst: 

 

1. priekšlikumu sagatavošana Krīzes vadības padomei par krīzes vadības 

attīstību;  

2. ministriju sagatavoto nozaru apdraudējumu prognožu, to novēršanas, 

pārvarēšanas un iespējamo seku likvidēšanas plānu izstrādes koordinēšana 

un izskatīšana;  

3. valsts apdraudējumu novēršanas koordinēšana un operatīvā plānošana, tās 

izpildes analīze;  
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4. valsts un starptautiska līmeņa krīzes vadības mācību vadīšana vai 

piedalīšanās mācībās.  

Krīzes vadības padomes sekretariātu pēc Iekšlietu ministrijas ieteikuma 

apstiprina Krīzes vadības padome. Padomes sekretariāta vadītājs ar 

padomdevēja tiesībām piedalās padomes sēdēs, kā arī ekspertu grupu sēdēs. 

Krīzes vadības pārvaldes sekretariāta vadītājs ir Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta priekšnieks Oskars Āboliņš. 

Lai nodrošināt padomi ar operatīvo informāciju par valsts apdraudējuma 

situācijas pārvarēšanu diennakts režīmā šajā laikā operatīvo dienestu tālrunis 

112 darbojas arī kā koordinācijas centrs. Zvanu pieņem „112" dispečers, 

uzklausa informāciju un savieno ar Operatīvās vadības pārvaldes operatīvo 

dežurantu, kurš tālāk risina radušos situāciju. 

 

Ģeneratoru piegāde  

Ja iedzīvotājs, uzņēmums vai iestāde ir nonākusi kritiskā situācijā un ir 

nepieciešams ģenerators, tad jāzvana uz tālruņa numuru 112, kur tiks pieņemta 

visa nepieciešamā informācija. Pēc tam ar iedzīvotāju, uzņēmumu vai iestādi 

sazināsies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Operatīvās 

vadības pārvaldes (OVP) darbinieks, kurš noprecizēs nepieciešamo informāciju, 

piemēram, piebraukšanas iespējas, nepieciešamā ģeneratora jaudu utt. Tālāk 

OVP darbinieks, noskaidrojot no Latvenergo amatpersonām, kad konkrētajā 

vietā plānots pieslēgt elektrību, kā arī, kur atrodas tuvākais neizmantotais 

ģenerators, informēs par turpmāko rīcību. Ir jārēķinās ar to, ka ģeneratora 

piegāde var nenotikt ātri, jo iespējams, ka tas ir jāpiegādā pat no cita reģiona. 
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5. CIVILĀS AIZSARDZĪBAS ORGANIZĀCIJA PAŠVALDĪBĀ 

 

Kokneses novadā ir izveidota  Civilās aizsardzības komisija un tā 

darbojas atbilstoši  2007.gada 8. maija  Ministru kabineta  noteikumiem Nr.303 

"Pašvaldības civilās aizsardzības komisijas paraugnolikums”. Komisijas sastāvu 

skatīt pielikumā Nr. 4. 

 

Kokneses novada domes uzdevumi: 

1) organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un 

kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; 

notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā 

īpašumā atrodas dzīvojamais fonds; 

2) gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību 

(ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, 

laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; 

parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas 

un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku 

apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);  

3) noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, 

ja likumos nav noteikts citādi;  

4) gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un 

skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas 

iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un 

audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.);  

5) rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un 

tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras 

iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.);  

6) nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju 

veselīgu dzīvesveidu;  

7) nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā 

palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, 

veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku 

gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas 

iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.);  

8) gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un 

mantisko tiesību un interešu aizsardzību;  

9) sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā; 

10) sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, 

rūpēties par bezdarba samazināšanu; 

11) izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos;  

12) piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un 

netiklību; 
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13) saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes 

izmantošanas un apbūves kārtību; 

14) nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa 

tiesiskumu; 

15) veikt civilstāvokļa aktu reģistrāciju;  

16) savākt un sniegt valsts statistikai nepieciešamās ziņas;  

17) organizēt tiesu piesēdētāju vēlēšanas un veikt nepieciešamos pasākumus 

domes (padomes) vēlēšanās;  

18) piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā;  

19) organizēt pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko 

darbu;  

20) veikt attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti; 

21) īstenot bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā teritorijā.  

 

Civilās aizsardzības komisijas darbs pašvaldībā 

Par civilās aizsardzības uzdevumu izpildi Kokneses novadā atbild domes 

priekšsēdētājs Dainis Vingris un VUGD Zemgales reģiona brigādes Aizkraukles 

daļas komandieris Guntars Laukazīle ir viņa vietnieks.  

Ņemot vērā apdraudējumu, pašvaldība piedalās preventīvajos pasākumos 

novada administratīvajā teritorijā un sniedz atbalstu operatīvajiem un avārijas 

dienestiem reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanā, 

organizē un veic iedzīvotāju apziņošanu katastrofu un to draudu gadījumā. 

Pašvaldība organizē un veic iedzīvotāju evakuāciju no katastrofu 

skartajām teritorijām un nodrošina iedzīvotāju uzskaiti, pagaidu izmitināšanu, 

ēdināšanu, sociālo aprūpi un medicīnisko palīdzību. 

Pašvaldība izstrādā papilduzdevumus komersantiem civilās aizsardzības 

plānu izstrādē. 

Pašvaldība izveido un ar attiecīgu rīkojumu apstiprina civilās aizsardzības 

komisijas sastāvu, kas koordinē Civilās aizsardzības pasākumus katastrofās un 

to draudu gadījumā. 

VUGD Zemgales reģiona brigādes Aizkraukles daļas un citu valsts 

pārvaldes iestāžu amatpersonas savas kompetences ietvaros atkarībā no 

katastrofas veida vada reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamos pasākumus 

notikuma vietā. 
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6. KATASTROFU PĀRVALDĪŠANĀ IESAISTĀMIE RESURSI 

 

Policija 

Likumā „Par Policiju ” ir noteikti Valsts policijas uzdevumi: 

 garantēt personu un sabiedrības drošību; 

 novērst noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus;  

 atklāt noziedzīgus nodarījumus, meklēt personas, kas izdarījušas 

noziedzīgus nodarījumus;  

 likumā paredzētajā kārtībā sniegt palīdzību iestādēm, 

privātpersonām un personu apvienībām to tiesību aizsardzībā un ar 

likumu noteikto pienākumu realizācijā;  

 savas kompetences ietvaros izpildīt administratīvos sodus un 

kriminālsodus.  

  

Kokneses novadā policija katastrofu pārvaldīšanā veic šādus pienākumus: 

 veic satiksmes regulēšanu un ierobežošanu; 

 nodrošina kārtību un mantas apsardzi katastrofu skartajā zonā; 

 iesaistās bruņotu konfliktu risināšanā; 

 piedalās iedzīvotāju apziņošanā; 

Zemgales reģiona pārvaldes Aizkraukles iecirkņa policijas pārvalde 

atrodas Aizkrauklē, Bērzu ielā 3. Pārvaldes priekšnieks ir Renārs Dreijers 

tālrunis 65102501, e- pasts  renars.dreijers@aizkraukle.vp.gov.lv . 

Kokneses novada iecirkņa inspektors Viktors Bešmenovs, tālrunis 

65133643, mob.t. 28329664. 

 

A/S „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģions 

AS „Sadales tīkls” komercdarbības veids – elektroenerģijas ražošana un 

sadale. AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģiona Aizkraukles nodaļā darbojas 

3 brigādes. Pieejamā tehnika: 2 traktorurbji, 2 traktori ar speciālo aprīkojumu, 4 

automašīnas. 

Atbildīgā persona Aigars Zupa – Aizkraukles nodaļas vadītājs, tālrunis 

65110530, mobilais tālrunis 26177641. Remonta un celtniecības dienesta 

Centrālā reģiona vadītājs Edgars Bricis, tālrunis 64810306, mobilais tālrunis 

26412723. 

 

Valsts vides dienests 

Madonas reģionālā vides pārvalde, kas atrodas, Madonā, Blaumaņa ielā 

7, saskaņā ar reglamentu ir LR Valsts vides dienesta (VVD) struktūrvienība, 

kura atbilstoši savai kompetencei īsteno valsts vides aizsardzības politiku 

Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu, Gulbenes, Alūksnes, Apes, 

Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Skrīveru un Pļaviņu novados.  

Bijušā Aizkraukles rajona teritorijā VVD pārstāv divi darbinieki – piesārņojuma 

mailto:renars.dreijers@aizkraukle.vp.gov.lv
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kontroles sektora vecākais inspektors Eduards Tumeļkāns (mob. 29482163; e-

pasts: eduards.tumelkans@madona.vvd.gov.lv ) un vecākais inspektors Jurijs 

Keļmanis (mob. 26674914; e-pasts: jurijs.kelmanis@madona.vvd.gov.lv ). Šiem 

darbiniekiem ir piesaistīta viena vieglā transporta vienība. 

 

Pārtikas un veterinārais dienests 

Pārtikas aprites valsts uzraudzība ir viena no galvenajām PVD funkcijām, 

tāpēc, īstenojot principu „kontrole no lauka līdz galdam”, PVD inspektori 

nodrošina regulāru normatīvo aktu prasību uzraudzību visos pārtikas aprites 

posmos – produktu ieguvē, ražošanā, tirdzniecībā un sabiedriskajā ēdināšanā.  

Lai sakārtotu pārtikas nozari valstī, PVD ir apzinājis un reģistrējis visus 

pārtikas apritē iesaistītos uzņēmumus, piešķirot katram uzņēmumam 

reģistrācijas numuru. Reģistrētie uzņēmumi apkopoti PVD uzraudzībai pakļauto 

uzņēmumu reģistrā un ir sabiedrībai pieejami. Uzņēmumi, kuri nav reģistrēti 

PVD, uzskatāmi par tādiem, kas veic nelegālu uzņēmējdarbību. 

Veterinārie inspektori visos Latvijas reģionos kontrolē fermas, dzīvnieku 

novietnes, dzīvnieku pārvadātājus un dzīvnieku transportēšanas līdzekļus, 

veterinārās aptiekas, dzīvnieku barības un veterinārfarmaceitisko produktu 

ražošanu, tirdzniecību un pielietošanu, kā arī uzrauga veterinārārstu 

privātprakses.  

Lai nepieciešamības gadījumā reaģētu uz signālu par sevišķi bīstamu 

infekcijas slimību uzliesmojumu, nekavējoties rīkoties gatavas ir rajonu 

operatīvās darba grupas. Veterinārie inspektori dara visu, lai slimība neizplatītos 

tālāk. Šeit īpaša nozīme ir dzīvnieku identifikācijai, jo tad, infekcijas slimību 

uzliesmojumu gadījumos, PVD inspektori var izsekot, kur šie dzīvnieki iepriekš 

atradušies un līdz ar to spēj analizēt risku, plānot un novērst slimības tālāku 

izplatīšanos. PVD izstrādā arī dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības un 

monitoringa programmas, koordinē to ieviešanu, apkopo un analizē rezultātus.  

PVD Austrumzemgales pārvalde atrodas, Jēkabpilī, Brīvības ielā 88. 

Pārvaldes vadītāja ir Dace Lazdāne, tālrunis: 65235466, e-pasts: 

Austrumzemgale@pvd.gov.lv.  

Šīs institūcijas uzdevumi katastrofas gadījumā ir : 

 veikt pārtikas kontroli; 

 veikt dzīvnieku kontroli un vakcinēšanu; 

 dot norādījumus epizootiju un epifitotiju gadījumā.  

Kokneses novadā teritorijā pieejamo veterinārārstu kontaktus skatīt 

pielikumā Nr. 5. 

 

Neatliekamās medicīnas palīdzības dienests 

Līdz ar brigāžu iekļaušanos valsts NMPD dienestā, pakāpeniski izzūd 

līdzšinējās brigāžu ierobežojošās rajonu robežas. Tādējādi pastāvīgi tiks 

eduards.tumelkans@madona.vvd.gov.lv%20
jurijs.kelmanis@madona.vvd.gov.lv
mailto:Austrumzemgale@pvd.gov.lv
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nodrošināts princips, ka uz izsaukuma vietu dodas tuvākā brigāde, ātrāk nonākot 

palīdzības sniegšanas vietā.  

Visas brigādes pēc iekļaušanās valsts dienestā turpina darbu un, pēc 

izsaukuma saņemšanas, pie iedzīvotājiem dodas tie paši daudziem jau labi 

zināmie mediķi, kas pārzina savas teritorijas. Taču būtiski, ka dispečeriem 

savstarpēji sazinoties, turpmāk vajadzības gadījumā uz izsaukumiem palīgā var 

doties arī tuvākās kaimiņu rajonu brigādes.  

Vienotā valsts NMPD dienesta darbības teritorijās tiek nostiprināts arī 

„brigāžu satikšanās un pacienta pārņemšanas” princips, lai nogādātu pacientu uz 

tālāku slimnīcu vajadzīgās palīdzības saņemšanai. Tas nozīmē, ka vietējā 

brigāde atbilstošos apstākļos nodod pacientu citai brigādei, pēc tam pati 

atgriežas savā pamatdarbības zonā un var operatīvi izbraukt uz nākamajiem 

izsaukumiem. Šis princips pielietojams arī, lai vajadzības gadījumā pacientam 

ceļā nodrošinātu augstāka līmeņa palīdzību, ārsta brigādei pārņemot pacientu no 

ārsta palīgu brigādes. Ja ir nepieciešamība, pretī vietējai brigādei, lai pārņemtu 

smagā stāvoklī esošus pacientus, brauc arī reanimācijas brigādes. Turklāt 

pacients tiek nogādāts viņa saslimšanai vai stāvoklim atbilstošākajā tuvākajā 

slimnīcā, kur palīdzību var sniegt nekavējoties.  

NMPD brigāžu operatīvais transports ir aprīkots ar specifisku medicīnisko 

aparatūru, kas līdzinās slimnīcu intensīvās terapijas palātai un mediķi ceļā uz 

slimnīcu var veiksmīgi stabilizēt pacienta veselības stāvokli. Turklāt, iekļaujot 

dienestā līdz šim pašvaldību pārziņā esošās NMP brigādes, tiek ļoti rūpīgi 

izvērtēts, kādā stāvoklī ir medicīniskais aprīkojums un novecojušā aparatūra 

pakāpeniski tiek atjaunota. Slimnieki tiek nogādāti uz Ogres, Jēkabpils 

slimnīcām vai Aizkraukles aprūpes slimnīcu. 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests tālrunis  ir 113 (iespējams 

izsaukt arī zvanot uz tālruni 112). 

 

SIA „Aizkraukles ATU” 

SIA „Aizkraukles ATU” ir Aizkraukles pašvaldības uzņēmums. 

Uzņēmuma vadītāja ir Aija Ciganoviča, tālrunis 29285149. Uzņēmuma 

pienākumi katastrofas gadījumā ir veikt evakuējamo cilvēku pārvadājumus. 

 

Zemessardzes 55. Aizkraukles bataljons 

55. Aizkraukles bataljons atrodas, Aizkrauklē, Spīdolas ielā 20, tālrunis 

65122214. Bataljona komandieris ir majors Ingus Manfelds, mobilais tālrunis 

29405872. Pieejamie resursi norādīti pielikumā Nr. 6. Šī struktūrvienība 

iekļaujas Latvijas valsts Zemessardzes dienestā un veic šādus pienākumus : 

 aizsargā valsts sauszemes teritoriju; 

 iesaista Latvijas pilsoņus valsts aizsardzības un sabiedriskās 

kārtības nodrošināšanā;  

 piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos un ārkārtējo 

situāciju izraisīto seku likvidēšanā;  
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 pilda Nacionālo bruņoto spēku kaujas atbalsta un kaujas 

nodrošinājuma funkcijas;  

 sagatavo personālsastāvu dalībai starptautiskajās operācijās, kā arī 

citu Zemessardzes uzdevumu izpildei;  

 normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedalās vispārējās drošības 

un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;  

 veic Nacionālo bruņoto spēku rezerves karavīru un rezervistu 

reģistrāciju, uzskaiti un iesaukšanu uz kārtējām vai pārbaudes 

militārajām mācībām un iesaukšanu aktīvajā dienestā mobilizācijas 

izsludināšanas gadījumā;  

 iznīcina sprādzienbīstamus priekšmetus;  

 nodrošina Nacionālo bruņoto spēku komandiera noteiktu 

nacionālajai drošībai svarīgu valsts objektu aizsardzību 

(apsardzību);  

 piedalās starptautiskajās operācijās likumos un starptautiskajos 

līgumos noteiktajā kārtībā. 

 

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" pamatdarbības veids ir valsts autoceļu 

un ar tiem saistīto inženierbūvju uzturēšana, būvniecība un remonts. VAS 

“Latvijas autoceļu uzturētājs” Jēkabpils ceļu rajona Aizkraukles nodaļa, tālrunis 

65128017. Resursi: deviņas automašīnas, aprīkotas ar kaisīšanas iekārtām un 

sniega lāpstām, deviņi autogreideri, pieci ekskavatori, astoņi traktori un viens 

buldozers. Administrācijas telpas atrodas, Aizkrauklē, Jaunceltnes ielā 5, e-pasts 

aizkraukle@lau.lv. 

 

SIA „Aizkraukles slimnīca” 

SIA „Aizkraukles slimnīca” ir Aizkraukles novada uzņēmums. Slimnīcu 

vada valde.  

 
Amats Vārds, Uzvārds tālrunis mobilais 

Valdes 

priekšsēdētāja 
Dzintra Krišjāne 

65133873 

 

29113189 

 

Valdes locekle Laura Kļučina 
65133873 

 

26066672 

 

Valdes loceklis Ēriks Vizulis 
65133873 

 

29258406 

 

 

SIA „Aizkraukles slimnīca” valde veikusi optimizācijas pasākumus un 

īstenojusi reformas, kuru rezultāta ir izveidots kompakts un izmaksu efektīvs 

neatliekamas medicīniskas palīdzības sniegšanas traumu punkts, kas atrodas 

aprūpes slimnīcas korpusā. 
 

 

mailto:aizkraukle@lau.lv
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VUGD Zemgales reģiona brigādes Aizkraukles daļa 

Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes 

Aizkraukles daļas pienākumi: 

 avāriju, dabas vai tehnogēno katastrofu un ugunsgrēku izraisīto 

situāciju operatīvā pārvaldīšana, seku likvidēšanas pasākumu 

organizēšana un vadīšana; 

 Civilās aizsardzības vadības centra pastāvīgas gatavības 

nodrošināšana (darba plānošana, rīkojumu projektu izstrāde, sakaru 

un apziņošanas sistēmas un operatīvā transporta uzturēšana), 

dažādu dienestu sadarbības organizēšana, komisijas sastāva,  

treniņu un taktisko mācību organizēšana, ikdienas operatīvās 

informācijas apkopošana un apstrāde; 

 piedalīšanās cilvēku glābšanā un katastrofu radīto seku likvidēšanā; 

VUGD ZRB Aizkraukles daļas pieejamos resursus skatīt pielikumā nr. 7. 

 

Valsts meža dienests 

Meža ugunsdrošības uzraudzība un ugunsgrēku ierobežošana ir viena no 

Valsts meža dienesta publiskajām funkcijām. 

Ugunsapsardzība Valsts meža dienestā ir organizēta tā, lai pēc iespējas 

ātrāk atklātu un ierobežotu meža ugunsgrēkus visos mežos neatkarīgi no 

īpašuma veida un piederības. 

 
Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecības telefonu saraksts  ugunsbīstamajā 

periodā 

Meža un kūdras purvu platību ugunsgrēku dzēšanas koordinācija un vadība 

 Amats Vārds, uzvārds tālrunis 

    PĀRVALDE   

Mežrūpnieku iela 2a, Jēkabpils, tel. 65231669; fax 65231669 

1 Virsmežzinis Māris Bondars 29107628 

2 Virsmežziņa vietnieks 
Aelita Vindule 26596074 

3 
Virsmežniecības inženieris 

uguns apsardzības jautājumos 
Māris Bērziņš 

29414506 

 

4 
Vecākais inspektors 

juridiskajos jautājumos 

Silvija Kotāne 

 

28377725 

 

 

Aizkraukles birojs 

Spīdolas iela 9, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101 

e-pasts: aizkraukles.birojs@selija.vmd.gov.lv  

tālr.: 65123509   

 

Uzraugāmās teritorijas: Aiviekstes pag., Aizkraukles pils., Aizkraukles pag., 

Bebru pag., Iršu pag., Klintaines pag., Kokneses pag., Pļaviņu pils., Skrīveru 

pag., Vietalvas pag.  

mailto:aizkraukles.birojs@selija.vmd.gov.lv
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7. KATASTROFU PĀRVALDĪŠANAS ORGANIZĒŠANA 

 7.1. Sakaru nodrošinājums, apziņošana, sabiedrības informēšana 

 

Sakaru nodrošinājums 

Ikdienā un pastiprinātā režīmā sakaru nodrošinājums starp vadību un 

dažādiem dienestiem notiek ar fiksētajiem un mobilajiem tālruņiem, bet 

operatīvajiem dienestiem iespējama sazināšanās ar radiosakariem dažādās 

frekvencēs. VUGD ZRB Aizkraukles daļai ir pieejamas pārnēsājamās un 

stacionārās rācijas „Motorolla”, kas darbojas IEM tīklā „Smart Zone”.  Rāciju 

nodrošinājums ir arī VP Zemgales reģiona Aizkraukles policijas iecirknim, 

Zemessardzes 55. bataljonam, Meža dienestam un NMPD. 

 

Apziņošana 

 Vadoties no radušās situācijas plānots piesaistīt nepieciešamos resursus 

un sadarboties ar attiecīgajām institūcijām. Lai savstarpēji sazinātos tiek 

izmantoti dažādu mobilo sakaru operatoru tīkla pakalpojumi un SIA 

„Lattelekom” fiksēto tālruņu tīkls. Nepieciešamības gadījumā operatīvie dienesti 

savā starpā var sazināties ar portatīvajām un stacionārajām raidstacijām. Lielu 

katastrofu gadījumā tiek apziņoti arī apdraudētajā teritorijā esošie iedzīvotāji. 

Pielikums Nr. 1 - Iedzīvotāju apziņošanai izmantojamā shēma. 

 

Sabiedrības informēšana 

Kokneses novada domei nav noslēgti līgumi ar reģionālo radio un 

televīziju par informācijas pārraidīšanu. 

 Nepieciešamības gadījumā tiks iesaistīts VUGD, kas veiks arī tālāku 

informācijas paraidīšanu ar televīzijas un radio palīdzību. Var tikt izmantotas arī 

mobilās informēšanas vienības, iesaistīti Valsts policijas un Zemessardzes 

darbinieki. 

Kokneses novadā ir uzstādīta viena trauksmes sirēna -  Parka ielā 18, 

Kokneses novada Kokneses pagastā, uz SIA „Kokneses komunālie 

pakalpojumi” katlu mājas jumta. Par atbildīgo personu par trauksmes sirēnas 

uzturēšanu un iedarbināšanu  ir norīkots Armands Preiss (tālr. 29112845). 

 

7.2. Iedzīvotāju evakuācija 

 

Pirms uzsākt iedzīvotāju evakuāciju tiks apzināts iespējamais 

apdraudējums un tā iespējamā izplatība. Pēc tā noteikšanas ir iespējams apzināt 

izmitināšanas vietas. Tiks uzskaitīti apdraudētie cilvēki un mājlopi, kurus 

nepieciešams evakuēt no apdraudētās vietas. Transports tiks organizēts no 

tuvākās transporta atrašanās vietas. Paralēli evakuācijai tiks risināts arī 

jautājums par cilvēku ēdināšanu. 
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 Ir apzinātas izmitināšanas telpas Kokneses novadā (skatīt pielikumā nr. 

9) – tās ir kultūras nams un skolas, kuru telpas var piemērot pagaidu 

dzīvesvietai. Par pulcēšanās vietām Kokneses novadā ir noteiktas teritorijas pie  

pagastu padomju ēkām. 

 

 7.3. Individuālie aizsardzības līdzekļi Kokneses novadā 

 

VUGD Aizkraukles daļas rīcībā nav rezerves individuālo aizsardzības 

līdzekļu (IAL), kuri paredzēti iedzīvotāju lietošanai. Daži komersanti ir 

nodrošinājuši ar IAL tos darbiniekus, kurus paredzēts iesaistīt avārijas seku 

likvidēšanā.  

Sejas maskas ar divu veidu filtriem ir Aizkraukles policijas iecirkņa rīcībā. 

 

7.4. Kultūras vērtību aizsardzība vai evakuācija 

 

Koknesē ir kultūras nams, bet Bebru un Iršu pagastos kultūras pasākumi 

notiek skolās. Kokneses parkā atrodas brīvdabas estrāde.  

Kokneses pagastā darbojas 3 bibliotēkas, Bebru un Iršu pagastos katrā pa 

vienai bibliotēkai. 

Bebru pagastā ir tēlnieka – skolotāja Voldemāra Jākobsona memoriālā 

māja - muzejs. 

Kokneses pagastā 15 ha platībā izvietojies Kokneses parks, kurā aug 13 

introducēto koku sugas. Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi ir Kokneses 

viduslaiku pils, kā arī Pastmuižas Velnakmens – kulta vieta. Valsts nozīmes 

vēstures piemineklis ir J. Endzelīna dzīvesvieta Nāka. Kā kultūrvēsturiskie 

objekti jāpiemin Kokneses muižas klēts, Kokneses luterāņu baznīca, Kokneses 

pilsdrupas, lielgabali, Zviedru kapu krusti, Bilstiņu muižas kungu māja. 

Bebru pagastā atrodas barona F. Meijendorfa  atjaunotā dzīvojamā māja. 

Muižas ansamblī ir arī vairākas saimniecības ēkas – klēts, stallis, pagrabs. Dabas 

aizsardzības objekts ir Vecbebru parks, tajā aug 21 vietējo un 64 introducēto 

sugu koki un krūmi. Lielajā (Šķibes) purvā izveidots dabas liegums. 

Iršu pagastā atrodas Bulandu un Lielkalnu pilskalni. Kā vēstures piemiņas 

liecinieki pagastā ir saglabājušies Iršu pagastnams, Iršu muižas klēts, Iršu krogs, 

Iršu katoļu baznīca. 

Aplūkojot šos kultūras objektus var secināt, ka evakuēt tos nav 

nepieciešams. Vajadzības gadījumā var izvērtēt objektu iespējamo 

„iekonservēšanu”.  

 

 7.5. Valstisko svarīgo objektu apsardze 
 

Kokneses novadā nav neviena valstiski svarīga objektu. Kā nozīmīgu objektu 

var minēt autoceļu A6 Rīga – Daugavpils un P80 Tīnūži – Koknese. Šiem 

objektiem apsardzība nav nepieciešama. Notiekot kādai katastrofai, kas iespaido 
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automašīnu plūsma pa šo autoceļu, ir nepieciešams piesaistīt VP, VUGD vai 

A/S „Latvijas autoceļu uzturētājs” atkarībā no notikuma rakstura. 

 

7.6. Mājdzīvnieku aizsardzība 

 

Par mājdzīvnieku aizsardzību atbild to īpašnieks. Saņemot informāciju par 

infekciju un dažādu epizootiju izplatību, kas var skart mājdzīvniekus, 

īpašniekam ir jāveic aizsardzības pasākumi.  

Iespējamās dzīvnieku slimības ir: 

 klasiskais cūku mēris; 

 putnu gripa; 

 mutes un nagu sērga. 

Mājdzīvnieku veselību un labturību uzrauga Pārtikas un veterinārā 

dienesta darbinieki. Šis dienests veic šādas funkcijas attiecībā uz 

mājdzīvniekiem: 

- dzīvnieku infekcijas slimību profilakse un apkarošana; 

- dzīvnieku aizsardzība un labturība; 

- veterināro zāļu aprite;  

- dzīvnieku barības un barības piedevu aprite dzīvnieku 

ēdināšanā; 

- dzīvnieku izcelsmes pārtikā neizmantojamo produktu 

aprite atbilstoši kompetences sfēru sadalei; 

- dzīvnieku identifikācija un reģistrēšana, ganāmpulku un 

novietņu reģistrēšana, dzīvnieku pārvietošana; 

- svaigpiena ieguves un pirmapstrādes higiēna.  

  Dzīvnieku evakuāciju organizē PVD. Mājdzīvnieku regulāru uzraudzību 

un vakcinēšanu veic arī Aizkraukles rajonā praktizējošie veterinārārsti pielikumā 

nr. 5. 

  

 7.7. Avārijas izraisītā vides piesārņojuma ierobežošana un sanācijas 

pasākumi 

 

Saskaņā ar Kokneses novada Civilās aizsardzības komisijas nolikumu, 

Vides ministrijas pārvaldībā esošais Valsts vides dienests (VVD) veic vides 

piesārņojuma ierobežošanas un sanācijas pasākumus un kontrolē to izpildi. 

Aizkraukles novadā  VVD struktūrvienība ir Madonas reģionālā vides pārvalde.  

 Atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām tiek veikti pasākumi: 

- izlijušās naftas un naftas produktu izplatības areāla ierobežošana;  

- vidē nonākušā piesārņojuma savākšana (atsūknēšana);  

- operatīva vidē nonākušā piesārņojuma apjoma izvērtēšana;  

- grunts, pazemes un virszemes ūdeņu sanācija; 

- ar naftas un naftas produktiem piesārņotās grunts sanācija (in situ, ex situ) vai 

ekskavācija un nodošana utilizācijai; 
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- naftas un naftas produktu un ūdens emulsijas atsūknēšana un nogādāšana 

utilizācijai; 

- naftas un naftas produktu atkritumu savākšana un nodošana utilizācijai; 

- citu bīstamo atkritumu savākšana un nodošana utilizācijai vai apglabāšanai. 

 

In situ tehnoloģijas: 

- naftas un naftas produktu piesārņojuma dabiskās pašattīrīšanās stimulēšana;  

- mikrobioloģiskā attīrīšana; 

- grunts skalošana; 

- grunts ventilēšana; 

- piesārņojuma radīto tvaiku atsūknēšana. 

 

Ex situ tehnoloģijas: 

- grunts attīrīšanas poligona ar nepieciešamo aprīkojumu izbūve (pagaidu vai 

pastāvīgā); 

- piesārņotās grunts izņemšana un ievietošana deponēšanas poligonā tālākai 

attīrīšanai; 

- dabiskās pašattīrīšanās stimulēšana apstrādājot grunti ar mikrobioloģiskajiem 

preparātiem un bagātinot ar skābekli. 

 

 Var tikt veikta: 

- pazemes ūdeņu sanācija; 

- virszemes ūdeņu sanācija. 

Pēc Daugavas piesārņojuma ar dīzeļdegvielu 2007. gada pavasarī VUGD 

Aizkraukles daļa ir nodrošināta ar motorlaivu un bonām 120 m garumā. 

 

 7.8. Pārtikas un dzeramā ūdens (tai skaitā no artēziskajiem 

dziļurbumiem) apgāde katastrofas gadījumā 

 

Dzeramā ūdens apgāde notiks ņemot vērā katastrofas skarto teritoriju. 

Ūdens apgāde tiks nodrošināta no tuvākās ūdens ņemšanas vietas ar tuvāk 

pieejamo transportlīdzekli. Pirmajā brīdī šo apgādi var nodrošināt ar 

ugunsdzēsības autotransportu. Iršu un Bebru pagastā ir ugunsdzēsības auto 

cisterna, kuru var izmantot ūdens piegādei. 

Par pārtikas nodrošināšanu katastrofas gadījumā nav noslēgts neviens 

sadarbības līgums. Taču līdz šim šī jautājuma risināšana nav bijusi 

problemātiska. Nepieciešamības gadījumā var izmantot zemessardzes lauku 

virtuvi. 

Dzeramā ūdens un pārtikas izdales punkti tiks izvietoti ņemot vērā 

radušos situāciju, piebraukšanas ceļus un cilvēku izvietojumu. 
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Elektroģeneratoru izvietojums Koknese  novadā 

Pašvaldība Jauda 

Kokneses novada 

domes komunālā 

nodaļa 

4 kW 

 

SIA „Kokneses 

komunālie 

pakalpojumi” 

4 kW 

 

Iršu katlumājā 20kw 

Aizkraukles daļa 5,4kW; 2,7KW; 3,2KW.  

 

7.9. Atkritumu apsaimniekošana 

 

Kokneses novadā  no 2013.gada 1.septembra darbojas viena atkritumu 

apsaimniekošanas firma –  SIA ’’Clean R”, Vietalvas iela 5, Rīga, tālr.: 

67111001. 

 

7.10. Iedzīvotāju izglītošana civilajā aizsardzībā 

 

VUGD ZRB Aizkraukles daļas pārbaudāmo objektu sarakstā no Kokneses 

novada iekļauti 20 objekti, no  tiem 13 ir jāizstrādā civilās aizsardzības plāns.  

Atbilstoši 2008. gada 22. septembra ministru kabineta noteikumiem  Nr.772 

„Noteikumi par civilās aizsardzības mācību veidiem un organizēšanas kārtību” 

šiem objektiem arī jāveic savu darbinieku izglītošana civilās aizsardzības jomā. 

Līdz šim Aizkraukles daļa nav organizējusi civilās aizsardzības mācības. 
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8. Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas 
neatliekamie pasākumi  

 

Vētra, lietusgāze, snigšana, apledojums, sniega sanesumi 

 

Preventīvie pasākumi 

Nr.p.k. Nosaukums 
Izpildes 

termiņš 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 

 

Izpildītāji 

1. 
Operatīvās informācijas 

nodošana VUGD 

Aizkraukles daļai par 

meteoroloģiskajām 

parādībām 

Pastāvīgi Latvijas valsts 

hidrometeoroloģijas aģentūra 

(turpmāk - LVHMA), Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests (turpmāk – VUGD) 

sakaru punkts 

LVHMA 

2. Iedzīvotāju informēšana par 

iespējamiem katastrofas 

draudiem 

No 0,5 

līdz 6 

stundām 

LVHMA LVHMA, 

Masu saziņas 

līdzekļi 

3. Attiecīgu avārijas brigāžu un 

iesaistāmo dienestu 

brīdināšana par gatavību 

avārijas darbu veikšanai  

2 stundas VUGD,  

Radio SWH, Radio 1,  

VUGD  

 

4. Sagatavošanās neatliekamās 

medicīniskās palīdzības 

sniegšanai  

Pastāvīgi Aizkraukles medicīnas centrs 

(turpmāk - AMC) 

AMC 

5. Kokneses novada CAK 

priekšsēdētāja informēšana  

2 stundas VUGD, Kokneses novada 

CAK 

VUGD 

Aizkraukles 

daļa  

6. 
VUGD Aizkraukles daļas 

nepieciešamo resursu 

sagatavošana 

2 stundas VUGD Aizkraukles daļa VUGD 

Aizkraukles 

daļa 

7. 
VUGD Aizkraukles daļa 

rezerves tehnikas un 

aprīkojuma ieslēgšana kaujas 

aprēķinā. 

2 stundas VUGD Aizkraukles daļa 
VUGD 

Aizkraukles 

daļa  

 

Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi 
Nr. 

p.k. 
Nosaukums 

Izpildes 

termiņš 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 

 

Izpildītāji 

1. 
Operatīvās informācijas 

nodošana VUGD 

Aizkraukles daļai par 

meteoroloģiskajām 

parādībām 

 

Pastāvīgi LVHMA, VUGD sakaru 

punkts 

LVHMA 
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Nr. 

p.k. 
Nosaukums 

Izpildes 

termiņš 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 

 

Izpildītāji 

2. Kokneses novada CAK sēdes 

organizēšana 

2 stundas CAK vadītājs CAK vadītājs 

3. Seku likvidēšanas 

neatliekamo pasākumu 

veikšanai 

 

Pastāvīgi 

 

 

 

 

VUGD Aizkraukles daļa, 

iesaistītās institūcijas, 

avārijas brigādes un 

dienesti 

 

VUGD 

Aizkraukles 

daļa, 

iesaistītās 

institūcijas, 

avārijas 

brigādes un 

dienesti 

4. Citu avārijas dienestu 

iesaistīšana 

2 stundas 
VUGD Aizkraukles daļa, 

pašvaldība 

Pašvaldība 

5. Pirmās, neatliekamās un 

specializētās neatliekamās 

medicīniskās palīdzības 

sniegšana cietušajiem 

Pastāvīgi AMC AMC, 

pašvaldības 

6.  Sociālās palīdzības sniegšana 

cietušajiem 

1 nedēļa 
Kokneses novada CAK Pašvaldības 

 

7. Informācijas par radītajiem 

zaudējumiem apkopošana  

1 mēnesis 
Pašvaldības 

 

Kokneses 

novada CAK 

 

 

 

Zemestrīces 

Preventīvie pasākumi 
Nr. 

p.k. 
Nosaukums 

Izpildes 

termiņš 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 

 

Izpildītāji 

1. 
Informācijas saņemšana par 

iespējamo zemestrīci 

patstāvīgi VUGD,  

LVHMA 

VUGD 

Aizkraukles 

daļa 

2. Iedzīvotāju informēšana par 

iespējamajiem draudiem un 

rīcību 

3 stundas 
VUGD, 

Radio SWH, Radio 1, 

Aizkraukles televīzija 

VUGD,  

Masu saziņas 

līdzekļi 

3. Kokneses novada CAK 

priekšsēdētāju informē par 

iespējamiem draudiem 

2 stundas 
VUGD  VUGD 

Aizkraukles 

daļa 

4. Operatīvo un avārijas brigāžu 

brīdināšana par iespējamajiem 

draudiem un rīcību 

30 min. 
Kokneses novada 

CAK, VUGD 

Pašvaldība, 

VUGD 

Aizkraukles 

daļa 
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Nr. 

p.k. 
Nosaukums 

Izpildes 

termiņš 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 

 

Izpildītāji 

5. Iedzīvotāju apziņošana un 

brīdināšana par evakuācijas 

gatavību no bīstamās zonas, 

kur iespējama indīgu vielu 

noplūde zemestrīces gadījumā 

2 stundas  
VUGD, Valsts policija 

(turpmāk – VP), 

radio SWH, Radio 1, 

Aizkraukles televīzija 

VUGD, 

Masu saziņas 

līdzekļi 

 

 

Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi 
Nr. 

p.k. 
Nosaukums 

Izpildes 

termiņš 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 

 

Izpildītāji 

1. Informācijas saņemšana, 

apstrādāšana, glābšanas 

dienestu, operatīvo dienestu un 

pašvaldību informēšana 

10 min. Kokneses novada 

CAK, VUGD  

 

Pašvaldība, 

VUGD 

Aizkraukles 

daļa 

3. Situācijas apzināšana, 

novērtēšana un nepieciešamo 

papildus resursu noteikšana 

2 stundas Kokneses novada 

CAK, VUGD, VP 

Pašvaldības  

4. Iedzīvotāju informēšana par 

situāciju un veicamajiem 

pasākumiem 

2 stundas 
VUGD, Radio SWH, 

Radio 1,  

VUGD, 

Masu saziņas 

līdzekļi 

5. Neatliekamo pasākumu 

organizēšana un veikšana 

4 stundas Kokneses novada 

CAK, iesaistītās 

institūcijas 

Pašvaldība 

6. Kokneses novada CAK 

apziņošana un sasaukšana 

1 stunda 
Kokneses novada CAK Pašvaldība 

7. Aizkraukles reģiona policijas 

un zemessardzes spēku 

iesaistīšana kārtības uzturēšanā 

Pastāvīgi Kokneses novada CAK CAK 

8. A/S „Sadales tīkli” 

informēšana par nepieciešamo 

palīdzību 

4 stundas Kokneses novada CAK CAK 

9. Informācijas apmaiņa ar A/S 

„Sadales tīkli” 

Pastāvīgi Kokneses novada CAK CAK 

10. Inženierkomunikāciju darbības 

nodrošināšana  

Pastāvīgi Kokneses novada CAK Attiecīgais 

komunālais 

dienests 
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Mežu un purvu ugunsgrēki 

Preventīvie pasākumi 
Nr. 

p.k. 
Nosaukums 

Izpildes 

termiņš 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 

 

Izpildītāji 

1. 1.1. Mežu ugunsnedrošā laika 

posma noteikšana  

Katru gadu 

līdz 

15.aprīlim 

AS „Latvijas valsts 

meži” 
Valsts meža 

dienests 

(turpmāk – 

VMD) 

 1.2. Mežu novērošana no uguns 

novērošanas torņiem 

Katru gadu 

no 15.aprīļa 
AS „Latvijas valsts 

meži” Vidusdaugavas 

mežsaimniecība 

VMD 

2. Noteikto ierobežojumu 

ievērošanas kontrole mežos 

ugunsnedrošajā laika posmā  

 

Katru gadu 

no 15.aprīļa 

 

AS „Latvijas valsts 

meži” Vidusdaugavas 

mežsaimniecība  

VMD 

3. Sakaru uzturēšana ar VMD 

atbildīgām personām  

Pastāvīgi VUGD Aizkraukles 

daļa 

VUGD 

Aizkraukles 

daļas sakaru 

punkts 

4. Kokneses novada CAK 

informēšana par gatavību mežu 

ugunsgrēku dzēšanai 

Katru gadu 

līdz 

15.aprīlim 

VUGD Aizkraukles 

daļa, 

VMD Sēlijas 

virsmežniecība 

VMD Sēlijas 

virsmežniecība, 

VUGD 

Aizkraukles 

daļa 

5. VUGD struktūrvienību gatavības 

nodrošināšana iesaistīties mežu 

dzēšanas darbos pēc Sēlijas 

virsmežniecības pieprasījuma 

saskaņā ar meža dzēšanas plānu 

 

Katru gadu 

līdz 

15.aprīlim 

VUGD Aizkraukles 

daļa 

VUGD 

Aizkraukles 

daļa 

6. Meža dzēšanas plāna izstrādāšana 

un saskaņošana ar CAK vadītāju 

un VUGD Aizkraukles daļas 

komandieri 

 

Pastāvīgi VMD VMD Sēlijas 

virsmežniecība 

 

7. Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības sniegšanas organizēšana 

un kārtības noteikšana cietušajiem 

Pastāvīgi AMC AMC,  

Neatliekamās 

medicīniskās 

palīdzības 

dienests 

(turpmāk – 

NMPD) 
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Gatavības, reaģēšanas  un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi 
Nr. 

p.k. 
Nosaukums 

Izpildes 

termiņš 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 

 

Izpildītāji 

1. Informācijas saņemšana par 

meža vai kūdras purva 

ugunsgrēku  

10 min. VMD Sēlijas 

virsmežniecība, 

VUGD Aizkraukles 

daļa 

VMD Sēlijas 

virsmežniecība, 

VUGD 

Aizkraukles daļa 

2. Institūciju iesaistīšana saskaņā 

ar noslēgtajiem sadarbības 

dokumentiem 

4 stundas VMD Sēlijas 

virsmežniecība, 

Kokneses CAK 

VMD Sēlijas 

virsmežniecība, 

Iesaistītās 

institūcijas 

3. Iedzīvotāju brīdināšana par 

ugunsgrēku, tā attīstību  un 

iespējamo iedzīvotāju 

evakuāciju no bīstamās zonas 

2 stundas Pašvaldības, 

VUGD Aizkraukles  

daļa, 

VP Aizkraukles 

iecirknis, Zemessardze 

(turpmāk – ZS) 55 

kājnieku bataljons 

Pašvaldības, 

VUGD 

Aizkraukles daļa, 

VP Aizkraukles 

iecirknis 

4. Ugunsgrēku dzēšana un 

ierobežošanas darbu veikšana 

Pastāvīgi VMD Sēlijas 

virsmežniecība, 

VUGD Aizkraukles 

daļa, 

ZS 55 kājnieku 

bataljons 

VMD Sēlijas 

virsmežniecība, 

VUGD 

Aizkraukles daļa, 

ZS 55. kājnieku 

bataljons 

5. Neatliekamās un specializētās 

neatliekamās medicīniskās 

palīdzības sniegšana  

 

Pastāvīgi AMC, NMPD AMC 

6. Kokneses novada CAK 

vadītāja informēšana par 

situāciju  

2 stundas VMD Sēlijas 

virsmežniecība, 

VUGD Aizkraukles 

daļa 

VMD Sēlijas 

virsmežniecība, 

VUGD 

Aizkraukles daļa 

7. VAS “Latvijas dzelzceļš”, AS 

“Latvijas gāze” informēšana 

par mežu un purvu ugunsgrēka 

iespējamo izplatīšanos 

dzelzceļa, maģistrālo gāzes un 

naftas vadu aizsardzības zonā 

(atkarībā no situācijas) 

20 min. VMD Sēlijas 

virsmežniecība, 

VUGD Aizkraukles 

daļa 

VMD Sēlijas 

virsmežniecība, 

VUGD 

Aizkraukles daļas  

 

Radiācijas avārijas 

Preventīvie pasākumi 
Nr. 

p.k. 
Nosaukums 

Izpildes 

termiņš 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 

 

Izpildītāji 

1. Dozimetriskās kontroles 

veikšana noteiktajos mērīšanas 

punktos 

Katru 

dienu 

VUGD Aizkraukles daļa 

(Neretas postenis) 

VUGD 

Aizkraukles 

daļa 



       

  

 35 

Nr. 

p.k. 
Nosaukums 

Izpildes 

termiņš 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 

 

Izpildītāji 

2. Pēc informācijas saņemšanas par 

radiācijas situāciju un Valsts 

CAK rīkojuma Aizkraukles 

daļas personālsastāvs darbojas 

saskaņā ar Valsts plānu 

 

patstāvīgi VUGD Krīzes vadības 

padome 

VUGD 

Aizkraukles 

daļa 

3. Iedzīvotāju informēšana par 

iespējamo  radioaktīvo 

piesārņojumu un veicamajiem 

aizsardzības pasākumiem  

 

1 stunda  VUGD Aizkraukles  

daļa, 

Radio SWH, Radio 1  

VUGD,  

Masu saziņas 

līdzekļi 

 

 

 

Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi 
Nr. 

p.k. 
Nosaukums 

Izpildes 

termiņš 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 

 

Izpildītāji 

1. Informācijas par kodolavāriju, 

kas var ietekmēt radiācijas 

drošību Latvijā, saņemšana un 

novērtēšana 

 

10 min. Radiācijas drošības 

centrs 

Radiācijas 

drošības 

centrs 

2. Ziņošana Kokneses novada CAK 

vadītājam par nepieciešamību 

izsludināt ārkārtas situāciju 

 

10 min.  VUGD Aizkraukles 

daļa 

VUGD 

Aizkraukles 

daļa 

3. Institūciju, pašvaldību, dienestu 

un komercsabiedrību apziņošana 

  

 1 stunda  VUGD Aizkraukles 

daļa 

VUGD 

Aizkraukles 

daļa, 

pašvaldība 

4. Iedzīvotāju brīdināšana un  

informācijas sniegšana par 

avārijas attīstību un aizsardzības 

pasākumiem (joda profilakse, 

paslēpšanās telpās u.c.) 

 

2  stundas  VUGD Aizkraukles 

daļa 

Radio SWH, Radio 1, 

Aizkraukles televīzija 

VUGD, 

Masu saziņas 

līdzekļi 

5. Preses konferences rīkošana 

informācijas sniegšanai 

plašsaziņas līdzekļiem par 

notikušo avāriju, tās attīstības 

gaitu un aizsardzības  

pasākumiem 

 

Pastāvīgi  Kokneses CAK Kokneses 

novada CAK 

6. Radiācijas situācijas izlūkošana 

100 km zonā ap avārijas vietu 

3 stundas  VUGD Aizkraukles 

daļa 

VUGD 

Aizkraukles 

daļa 
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Nr. 

p.k. 
Nosaukums 

Izpildes 

termiņš 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 

 

Izpildītāji 

7. Pārtikas produktu, dzeramā 

ūdens, virszemes ūdeņu, 

veselībai nozīmīgu vielu un 

materiālu, dzīvojamo telpu 

radioaktīvā piesārņojuma 

kontroles veikšana 

Pastāvīgi Valsts vides dienests 

(turpmāk – VVD) 

Pārtikas un 

veterinārā 

dienesta 

Jēkabpils 

pārvalde, 

VVD 

Madonas 

pārvalde 

8. Evakuācijas pasākumu 

organizēšana un piedalīšanās 

cilvēku un materiālo vērtību 

evakuācijā no radioaktīvā 

piesārņojuma zonas 

24-72 

stundas 

Pašvaldības, 

VUGD, VP, ZS 

VUGD 

Aizkraukles 

daļa, 

ZS 55. 

kājnieku 

bataljons, 

VP 

Aizkraukles 

iecirknis 

9. Transporta līdzekļu 

nodrošinājuma organizēšana 

evakuācijas pasākumu veikšanai 

 

48 stundas Pašvaldība Pašvaldība 

10. Aizsardzības pasākumu zonā 

veikt informēšanu par lauku 

darbu pārtraukšanu vai 

ierobežošanu, lapu dārzeņu, 

piena un no atklātām vietām 

ņemtā ūdens lietošanas 

aizliegšana vai ierobežošana 

pirms nav veikta tā piesārņojuma 

kontrole 

1 stunda  VUGD Aizkraukles 

daļa, 

Radio SWH, Radio 1, 

Aizkraukles pilsētas 

televīzija 

VUGD 

Aizkraukles 

daļa, 

Masu saziņas 

līdzekļi 

11. Sabiedriskās kārtības 

nodrošināšana, patrulēšana, 

nepieciešamās informācijas 

sniegšana, radioaktīvā 

piesārņojuma zonas apsardze, 

evakuācijas maršrutu norādīšana, 

transporta kustības regulēšana 

Pastāvīgi  ZS, VP 

 

ZS 55. 

kājnieku 

bataljons, 

VP 

Aizkraukles 

iecirknis 

12. Personāla nodrošināšanas 

organizēšana ar 

nepieciešamajiem individuālās 

aizsardzības līdzekļiem 

12 stundas   VUGD Aizkraukles 

daļa, 

CAK 

VUGD 

Aizkraukles 

daļa, 

Pašvaldība 

13. Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības sniegšana 

 

Pastāvīgi  AMC, NMPD AMC, 

NMPD 

14. Psiholoģiskās palīdzības 

organizēšana un sniegšana 

radiācijas avārijā cietušajiem 

 

Pastāvīgi  Kokneses novada CAK Kokneses 

novada CAK 
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Nr. 

p.k. 
Nosaukums 

Izpildes 

termiņš 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 

 

Izpildītāji 

15. Cilvēku un transporta līdzekļu 

radioaktīvā piesārņojuma 

kontroles  un dezaktivācijas 

pasākumi 

 

Pastāvīgi  VUGD, VVD VUGD 

Aizkraukles 

daļa 

16. Evakuēto un pagaidu izmitināto 

cilvēku aprūpe 

 

Pastāvīgi Kokneses novada CAK Pašvaldība 

 

 

Transporta avārijas 

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

p.k. 
Nosaukums 

Izpildes 

termiņš 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 

 

Izpildītāji 

1. Informācijas saņemšana, 

apstrādāšana, VUGD Aizkraukles 

daļas vadības informēšana 

 

10 min. VUGD Aizkraukles 

daļa 

VUGD 

Aizkraukles 

daļas  

3. Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienesta, citu avārijas 

dienestu savstarpēja informēšana 

par notikušo avāriju 

10 min. VUGD Aizkraukles 

daļa, 

VP Aizkraukles 

iecirknis 

VUGD 

Aizkraukles 

daļa, VP 

Aizkraukles 

iecirknis 

4. Situācijas novērtēšana, izlūkošana 

un nepieciešamo spēku un līdzekļu 

noteikšana 

30 min. VUGD Aizkraukles 

daļa, 

VP Aizkraukles 

iecirknis 

VUGD 

Aizkraukles 

daļa, VP 

Aizkraukles 

iecirknis  

5. Bīstamās zonas norobežošana un 

kārtības uzturēšana 

 

 

2 stundas VUGD Aizkraukles 

daļa, 

VP Aizkraukles 

iecirknis 

VUGD 

Aizkraukles 

daļa, VP 

Aizkraukles 

iecirknis 

6. Pirmās palīdzības, neatliekamās un 

specializētās neatliekamās 

medicīniskās palīdzības sniegšana  

Pastāvīgi VUGD Aizkraukles 

daļa, 

VP Aizkraukles 

iecirknis, NMPD 

Ogres vai 

Jēkabpils 

slimnīca  
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Bīstamo vielu noplūde 

Preventīvie pasākumi 
Nr. 

p.k. 
Nosaukums 

Izpildes 

termiņš 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 

 

Izpildītāji 

1. Informācijas saņemšana par 

iespējamo bīstamo vielu noplūdi 

10 min. VUGD Aizkraukles 

daļa 

VUGD 

Aizkraukles 

daļa 

2. VUGD Aizkraukles daļas vadības 

apziņošana un lēmumu 

pieņemšana par veicamajiem 

pasākumiem 

20 min. 
VUGD Aizkraukles 

daļa 
VUGD 

Aizkraukles 

daļa  

3. Glābšanas darbos iesaistāmo 

institūciju informēšana par to 

iespējamo iesaistīšanu avārijas 

likvidēšanā 

1 stunda VUGD Aizkraukles 

daļa 

VUGD 

Aizkraukles 

daļa  

4. Iespējamā bīstamajā zonā 

atrodošos iedzīvotāju informēšana 

par iespējamo apdraudējumu 

2 stundas 
VUGD Aizkraukles 

daļa, 

VP, 

Pašvaldība 

VUGD 

Aizkraukles 

daļa, 

pašvaldība 

5. Iespējamās avārijas bīstamās zonas 

noteikšana 

4 stundas 
VUGD Aizkraukles 

daļa, 

VVD Madonas 

reģionālā pārvalde 

VVD 

Madonas 

reģionālā 

pārvalde 

6. 
Preventīvo pasākumu noteikšana 

sadarbībā ar glābšanas darbos 

iesaistītām institūcijām, lai 

novērstu vai mazinātu avārijas 

sekas 

6 stundas VUGD Aizkraukles 

daļa, VVD Madonas 

reģionālā pārvalde 

 

VUGD 

Aizkraukles 

daļa, VVD 

Madonas 

reģionālā 

pārvalde 

7. Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības organizēšana un 

sniegšanas kārtības noteikšana 

saindētajā teritorijā  

2 stundas Pašvaldība, 

NMPD 

NMPD 

8. 
Pasākumu par iedzīvotāju un 

materiālo vērtību evakuāciju no 

bīstamās zonas organizēšana un 

īpašuma apsardze 

6 stundas Kokneses novada 

CAK,  

Pašvaldība. 

VP Aizkraukles 

iecirknis 

Pašvaldība 

VP, 

9. 
Koknese novada  CAK vadītāja 

informēšana par veiktajiem 

pasākumiem  

Pēc 

katrām 2 

stundām 

VUGD Aizkraukles 

daļa 

VUGD 

Aizkraukles 

daļa  
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Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi  
Nr. 

p.k. 
Nosaukums 

Izpildes 

termiņš 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 

 

Izpildītāji 

1. Informācijas apstrādāšana par 

bīstamo vielu noplūdi. VUGD 

Aizkraukles daļas vadības 

informēšana. 

10 min. VUGD Aizkraukles 

daļa 

VUGD 

Aizkraukles 

daļa  

2. Iesaistāmo institūciju informēšana 

par bīstamo vielu noplūdi 

30  min. VUGD Aizkraukles 

daļa 

VUGD 

Aizkraukles 

daļa  

3. Situācijas novērtēšana, izlūkošana, 

bīstamās zonas noteikšana 

1 stunda 
VUGD Aizkraukles 

daļa, 

VVD Madonas 

reģionālā pārvalde 

VVD 

Madonas 

reģionālā 

pārvalde 

4. Bīstamajā zonā atrodošos 

iedzīvotāju brīdināšana par 

apdraudējumu un rīcību avārijas 

situācijā 

2 stundas VUGD Aizkraukles 

daļa, 

VP, 

Pašvaldība 

VUGD 

Aizkraukles 

daļa, VP 

Aizkraukles 

iecirknis, 

pašvaldība 

5. Koknese novada CAK  darba 

organizēšana 

 

2 stundas 

VUGD Aizkraukles 

daļa, 

Kokneses  novada 

dome 

CAK vadītājs 

6. Kokneses novada CAK 

informēšana par situāciju 

notikuma vietā un veiktajiem 

pasākumiem 

Pēc 

katrām 2 

stundām 

VUGD Aizkraukles 

daļa, 

VVD 

VVD 

Madonas 

reģionālā 

pārvalde 

7. Noplūdušās bīstamās vielas 

identificēšana ar ekspresanalīzes 

metodēm vai vielas paraugu 

ņemšana laboratorijas analīzēm 

6 stundas  
VUGD Aizkraukles 

daļa, 

VVD Madonas 

reģionālā pārvalde 

VVD 

Madonas 

reģionālā 

pārvalde 

8.  Iedzīvotāju evakuācija, 

izmitināšana, aprūpe, īpašuma 

apsardze 

6 stundas, 

Pastāvīgi 

Pašvaldība, 

VP, ZS 

Pašvaldība, 

VP, ZS 

 

9. Seku likvidēšanas neatliekamo 

pasākumu veikšana sadarbībā ar 

avārijas brigādēm un iesaistītām 

institūcijām 

Pastāvīgi VUGD Aizkraukles 

daļa, glābšanas 

darbos iesaistītās 

institūcijas, avārijas 

brigādes 

VUGD 

Aizkraukles 

daļa, VVD 

Madonas 

reģionālā 

pārvalde 

10. Pirmās palīdzības, neatliekamās un 

specializētās neatliekamās 

medicīniskās palīdzības sniegšana 

un koordinācija   ar citiem 

neatliekamos pasākumos 

iesaistītiem dienestiem 

Pastāvīgi NMPD 

 

NMPD 
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Nr. 

p.k. 
Nosaukums 

Izpildes 

termiņš 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 

 

Izpildītāji 

11. Izziņas materiālu vākšana, 

apkopošana un avārijas cēloņa 

noteikšana 

24 stundas VUGD Aizkraukles 

daļa, VVD Madonas 

reģionālā pārvalde, 

VP, Valsts darba 

inspekcija 

VUGD 

Aizkraukles 

daļa, VP 

Aizkraukles 

iecirknis 

12. Informācijas par radītiem 

zaudējumiem apkopošana 

1 mēnesis Pašvaldība Pašvaldība 

 

 

Avārijas gāzes apgādes sistēmā, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās, 

elektrotīklu bojājumi 

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

p.k. 
Nosaukums 

Izpildes 

termiņš 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 

 

Izpildītāji 

1. Informācijas saņemšana par 

notikušo avāriju 

10 min. VUGD Aizkraukles 

daļa 

VUGD 

Aizkraukles 

daļa 

2. Attiecīgu glābšanas dienesta 

struktūrvienību un glābšanas darbos 

iesaistāmo institūciju informēšana 

par notikušo avāriju un iesaistīšana 

darbos 

30 min. VUGD Aizkraukles 

daļa, 

Avārijas brigādes un 

dienesti, 

Pašvaldība 

VUGD 

Aizkraukles 

daļa, 

Avārijas 

brigādes un 

dienesti, 

Pašvaldība 

3. Kokneses novada CAK darba 

organizēšana 

2 stundas Kokneses novada 

CAK 

Kokneses 

novada 

CAK 

vadītājs 

4. Iedzīvotāju informēšana par 

katastrofu un rīcību avārijas 

apstākļos 

2 stundas VUGD Aizkraukles 

daļa, VP Aizkraukles 

iecirknis, pašvaldība 

VUGD 

Aizkraukles 

daļa, VP 

Aizkraukles 

iecirknis, 

Pašvaldība 

5. Pirmās palīdzības, neatliekamās un 

specializētās neatliekamās 

medicīniskās palīdzības sniegšana 

Pastāvīgi NMPD, AMC NMPD 

6. Seku likvidēšanas neatliekamo 

pasākumu veikšana 

 

Pastāvīgi Avārijas brigādes un 

iesaistītās institūcijas 

Avārijas 

brigādes un 

iesaistītās 

institūcijas 

7. Katastrofas seku rezultātā nodarīto 

zaudējumu novērtēšana un lēmuma 

pieņemšana par avārijas glābšanas 

darbu materiāli finansiālo atbalstu 

1 mēnesis Pašvaldība Pašvaldība 
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Sabiedriskās nekārtības un terora akti 

Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi 

Nr. 

p.k. 
Nosaukums 

Izpildes 

termiņš 

Par izpildi 

atbildīgā 

institūcija 

 

Izpildītāji 

1. Informācijas saņemšana, apstrāde un 

vadības informēšana 

5 min. VUGD 

Aizkraukles daļa 

VUGD 

Aizkraukles 

daļa  

2. Attiecīgo dienestu, neatliekamās 

medicīniskās palīdzības ierašanās 

notikuma vietā 

10 min. VUGD 

Aizkraukles daļa, 

VP Aizkraukles  

iecirknis 

VUGD 

Aizkraukles 

daļa, 

NMPD,  

VP 

Aizkraukles 

iecirknis 

3. Notikuma vietas ierobežošana 30 min. VUGD 

Aizkraukles daļa, 

VP, ZS 

VP 

Aizkraukles 

iecirknis, 

ZS 55. 

kājnieku 

bataljons 

 

4. Kokneses novada CAK darba 

organizēšana 

2 stundas Kokneses novada 

CAK 

Kokneses 

novada 

CAK 

vadītājs 

 

5. Evakuācijas pasākumu veikšana 

apdraudētajā zonā 

4 stundas VP, ZS Kokneses 

novada 

CAK 

 

6. Iedzīvotāju informēšana par radušos 

situāciju 

2 stundas Kokneses novada 

CAK 

Kokneses 

novada 

CAK 

7. Psiholoģiska atbalsta sniegšana 

iedzīvotājiem 

Pastāvīgi Kokneses novada 

CAK 

Nozīmētie 

speciālisti 

 

 

Epidēmijas, epiozootijas, epifitotijas 

Preventīvie 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, tās precizēšana un 

apkopošana 

Pastāvīgi VUGD Aizkraukles 

daļa, 

Pārtikas un 

veterinārais dienests 

(turpmāk – PVD) 

VUGD 

Aizkraukles 

daļa, PVD  

Austrum-

zemgales 

pārvalde 
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Nr. 

p.k. 
Nosaukums 

Izpildes 

termiņš 

Par izpildi 

atbildīgā 

institūcija 

 

Izpildītāji 

2. Apdraudējuma novērtēšana, potenciāli 

bīstamo objektu un iesaistāmo 

institūciju apzināšana 

3 stundas PVD PVD  

Austrum-

zemgales 

pārvalde, 

Infekto-

loģijas 

centrs 

 

3. Kokneses CAK vadītāja informēšana 

par iespējamiem draudiem 

2 stundas VUGD Aizkraukles 

daļa,  

PVD  

Austrumzemgales 

pārvalde, 

 

VUGD 

Aizkraukles 

daļa, PVD  

Austrum-

zemgales 

pārvalde 

 

4. Darbības stratēģijas izstrādāšana un 

plānošana kopā ar citām institūcijām 

4 stundas Kokneses s novada 

CAK, 

VUGD Aizkraukles 

daļa, PVD  

Austrumzemgales 

pārvalde, 

Kokneses 

novada 

CAK, 

VUGD 

Aizkraukles 

daļa,  

PVD  

Austrum-

zemgales 

pārvalde 

 

5. Neatliekamās medicīniskās palīdzības 

organizēšanas, sniegšanas un 

pretepidēmijas pasākumu kārtības 

noteikšana konkrētā gadījumā  

 

Pastāvīgi AMC, NMPD AMC, 

NMPD 

6. Iedzīvotāju apziņošana un brīdināšana 

par iespējamo saslimšanu ar infekcijas 

slimībām vai saindēšanos un profilakses 

pasākumiem 

2 stundas  VUGD Aizkraukles 

daļa, PVD  

Austrumzemgales 

pārvalde, Radio 

SWH, Radio 1, 

Vidusdaugavas 

televīzija 

VUGD 

Aizkraukles 

daļa, PVD  

Austrum-

zemgales 

pārvalde, 

Masu 

saziņas 

līdzekļi 
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Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi 
Nr. 

p.k. 
Nosaukums 

Izpildes 

termiņš 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 

 

Izpildītāji 

1. Informācijas saņemšana par cilvēku, 

mājlopu, augu masveida saslimšanu 

un sevišķi bīstamu infekciju 

parādīšanos 

10  min. VUGD Aizkraukles 

daļa,  

PVD  

Austrumzemgales 

pārvalde 

 

VUGD 

Aizkraukles 

daļa, PVD  

Austrum-

zemgales 

pārvalde 

2. Kokneses novada CAK darba 

organizēšana 

2 stundas Kokneses novada 

CAK 

Kokneses 

novada CAK 

vadītājs 

3. Nepieciešamo resursu noteikšana 

infekcijas slimības uzliesmojuma 

(epidēmijas) apkarošanai 

2 stundas Kokneses novada 

CAK, 

VUGD Aizkraukles 

daļa, PVD  

Austrumzemgales 

pārvalde, 

Infektoloģijas centrs, 

Aizkraukles novada 

ģimenes ārsti. 

 

Kokneses 

novada CAK, 

VUGD 

Aizkraukles 

daļa, PVD  

Austrum-

zemgales 

pārvalde, 

Infektoloģijas 

centrs 

4. Iedzīvotāju brīdināšana par iespējamo 

saslimšanu ar infekcijas slimībām vai 

saindēšanos un profilakses 

pasākumiem 

2 stundas PVD  

Austrumzemgales 

pārvalde, 

Infektoloģijas centrs, 

Radio SWH, Radio 1 

PVD  

Austrum-

zemgales 

pārvalde,  

Masu saziņas 

līdzekļi 

5. Karantīnas režīma noteikšana, lai 

ierobežotu slimības izplatīšanos 

 

4 stundas PVD, Kokneses 

novada CAK 

PVD  

 

6. Materiālo resursu mobilizēšana 4 stundas PVD  

Austrumzemgales 

pārvalde, 

Sabiedrības veselības 

aģentūra 

PVD  

Austrum-

zemgales 

pārvalde, 

Infektoloģijas 

centrs 

7. Pretepidēmijas un sanitāri higiēnisko 

pasākumu veikšana evakuēto un 

pārvietoto iedzīvotāju vidū 

Pastāvīgi Infektoloģijas centrs, 

Pašvaldība 

Infektoloģijas 

centrs, 

Pašvaldība 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

P I E L I K U M I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

  

 

Pielikums Nr. 1 

 

Kokneses novada civilās trauksmes un apziņošanas  

sistēmas shēma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Ienākoša informācija pa tālr. 

                                                                                                                    01,112, faksu, e-pastu, mutiski  

(u.c. iespējamajiem kanāliem) 

                                                                                                                       

 

                               

 

                            Apziņo Kokneses CA komisiju,  

pašvaldību institūcijas un dienestus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

                                      Policijas, glābšanas dienesta 

                                                        Sirēnas apdzīvotās vietās                           mobilās skaļruņu iekārtas 

(Aizkraukle, Pļaviņas, Jaunjelgava, Aizkraukles pagasts, 

Koknese) 

 

 

 

                                          D                                                                

                                                              

 

            

 

 

Ārkārtējo situāciju vadības centrs 

Ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta sakaru un vadības 

punkts 

Trauksmes sirēnu 

sistēmas centrālā 

vadības pults 

VUGD Aizkraukles daļas 

sakaru punkts 

Tālr. 01, 112, 65133730 

Fax.65231297 

Iedzīvotāji (kurus var iespaidot minētā 

katastrofa) 

Radio-1- tālr. 

65231420 

SWH – tālr.Fax 

65232833 

TV - tālr.65234000 

90006041 

Valsts radio, valsts 

TV, citas radio un TV 

komercsabiedrības 

saskaņā ar sadarbības 

līgumiem 

VUGD Aizkraukles 

daļa  

Pļaviņu postenis 

T.: 65134101 

Jaunjelgavas postenis 

T.: 65152303 

Neretas postenis 

T.: 65176101 



       

  

 

            

Pielikums Nr. 2 

 

Kokneses novada negadījumos iesaistāmās institūcijas 
 

Negadījums Tālrunis palīdzības 

sniegšanai 

Iesaistāmā institūcija  

Avārijas komunālajos tīklos Bebru pagastā-65164271, 

Iršu pagastā- 65163673, 

Kokneses pagastā-

65161777 

Komunālie dienesti 

Ugunsgrēks, glābšanas 

darbi, CSN 

112 VUGD ZRB Aizkraukles 

daļa,  

Pļaviņu postenis, 

Jaunjelgavas postenis, 

Neretas postenis 

Elektroenerģijas padeves 

traucējumi 

Bojājumu pieteikšana- 

80200404 

A/S „Sadales tīkli” 

Ziemeļaustrumu reģiona 

Aizkraukles nodaļa 

Nodaļas vadītājs 

Aigars Zupa  

Tel.65110530 

Mob. 26177641 

Avārijas, kas saistītas ar 

gāzesvadu 

114 „LG” Aizkraukles filiāle 

Bērzu ielā 4 – 26, 

Aizkrauklē, LV-5101 

Avārijas, kas saistītas ar 

dzelzceļu 

SIA "LDz infrastrukūra"  

67234550, 

SIA “LDz apsardze”  

67237321 

Latvijas dzelzceļa 

palīdzības vilciens un 

avārijas brigāde 

Avārijas, kas saistītas ar vidi 64807451 Valsts vides dienests   

 Madonas reģionālā 

pārvalde   

 Blaumaņa iela 7,   

 Madona, LV – 4801 

Direktors 29483362, 

Piesārņojuma sektora 

vadītājs 29482163 

Bruņoti konflikti 112 VP Aizkraukles daļa, 

dežūrdaļa 65102500 

Kokneses iecirkņa 

inspektors 

Viktors Bešmenovs, 

tālr.28329664, 65133643 

 



       

  

 

 

         Pielikums Nr. 3 

 

Objekti Kokneses novadā, kuriem elektroenerģijas padeve rada būtiskus 

traucējumus 
 

Objekts Sekas Rīcība Nodrošinājums ar 

elektroģeneratoru 

 SIA „Kokneses 

komunālie 

pakalpojumi”.  

Iestādes- I.Gaiša 

Kokneses vsk., PII 

”Gundega”, 

Kokneses 

internātpamatskola-

attīstības centrs 

 

Siltuma padeves traucējumi 

dzīvojamajām mājām un 

pašvaldības iestādēm. Ūdens no 

torņa pietiek 72 h. 

Noskaidrot 

iemeslu un kad 

elektropadeve 

atjaunosies. 

Sagatavot 

autonomos 

apgaismes 

ķermeņus. 

Pieprasīt caur 112. 

Bebru komunālie 

pakalpojumi. 

 Iestādes- PII 

”Bitīte”, Bebru 

pamatskola,  

Vecbebru 

profesionālā un 

vispārizglītojošā 

internātvidusskola. 

 

Vairumam dzīvojamo māju Bebru 

pagastā ir savi apkures katli. 

Ūdens tiek nodrošināts 24h. Tiek 

apturēts attīrīšanas iekārtu darbs 

un pārsūknēšanas stacijas darbs. 

PII „Bitīte”, Bebru pamatskolā un 

Vecbebru profesionālā un 

vispārizglītojošā 

internātvidusskolā ir uzstādītas 

gāzes apkures ierīces. Skolā bērni 

uzturas visas nedēļas garumā.  

Noskaidrot 

iemeslu un kad 

elektropadeve 

atjaunosies. 

Nepieciešamības 

gadījumā 

skolēnus (kur 

iespējams) atlaist 

mājās). 

Sagatavot 

autonomos 

apgaismes 

ķermeņus. 

 

Pieprasīt caur 112. 

Iršu komunālie 

pakalpojumi. 

Iestādes – Pērses 

pamatskola, 

Kokneses novada 

krīzes centrs 

„Dzeguzīte”. 

Karstā ūdens zudums. Noskaidrot 

iemeslu un kad 

elektropadeve 

atjaunosies. 

Sagatavot 

autonomos 

apgaismes 

ķermeņus. 

Nepieciešamības 

gadījumā 

skolēnus (kurus 

iespējams, atlaist 

mājās) 

Pagastam ir savs 

elektroģenerators, 

kurš nodrošina katlu 

mājas darbību. 

 

Par elektroenerģijas piegādes atjaunošanu (stundu pēc pazušanas) interesēties AS „Sadales tīkls” ZA 

Ekspluatācijas daļas Aizkraukles nodaļas vadītāja Aigara Zupas k.t. 26177641. Tuvāk pieejamie 

elektroģeneratori atrodas Aiviekstes PHES (100kWun 60kW) 

 

 



       

  

 

 

Pielikums Nr. 4 

 

Kokneses novada civilās aizsardzības komisija 

Vārds Uzvārds Amats  Tālrunis 

Dainis Vingris Komisijas priekšsēdētājs, 

Kokneses novada domes 

priekšsēdētājs 

29363381 

Guntars Laukazīle Komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks, VUGD ZRB 

Aizkraukles daļas 

komandieris 

26655351 

Jānis Bērziņš SIA „Kokneses komunālie 

pakalpojumi” darbinieks 

29253546 

Dainis Ginters Kokneses novada 

pašvaldības policijas 

vecākais inspektors 

28653455 

Andris Vanags Valsts Meža dienesta  

Sēlijas virsmežniecības 

Kokneses nodaļas vecākais 

mežzinis 

26119271 

 

Andris Lakstīgala  a/s „Sadales tīkli” ZA 

reģiona Aizkraukles 

nodaļas meistars 

22020030 

Imants Balodis ārsts 29182950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

  

 

 

              Pielikums Nr. 5 

Kokneses novadā pieejamie veterinārārsti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinārārsts Adrese Tālrunis 

Koško R., 

veterinārmedicīniskā 

prakse  

Vecbebri, "Liepas" 2, Bebru 

pagasts, Aizkraukles rajons, LV-

5135 

26325041, 29173836 

Laizāne M., 

veterinārārste 

"Apsītes" , Klintaines pagasts, 

Aizkraukles rajons, LV-5129 
28398170 

Ničiporuka L., 

veterinārārste 

Aizkraukle, Kalna 24, Aizkraukles 

pagasts, Aizkraukles rajons, LV-

5101 

29469815 

Sikareva J., individuālā 

darba veicēja, Veterinārā 

ambulance 

Bitēnu 10, Aizkraukle, LV-5101 28847791 

Ziediņa G., veterinārārste 
Irši, "Ziediņi" , Iršu pagasts, 

Aizkraukles rajons, LV-5108 
26325041 

Žabinskis V., 

veterinārfeldšeris 

"Alejas" , Kokneses pagasts, 

Aizkraukles rajons, LV-5113 
29474209 

http://www.zl.lv/portal/view.php?id=90090&rownum=6&lang=lv
http://www.zl.lv/portal/view.php?id=90090&rownum=6&lang=lv
http://www.zl.lv/portal/view.php?id=90090&rownum=6&lang=lv
http://www.zl.lv/portal/view.php?id=144866&rownum=7&lang=lv
http://www.zl.lv/portal/view.php?id=144866&rownum=7&lang=lv
http://www.zl.lv/portal/view.php?id=89863&rownum=11&lang=lv
http://www.zl.lv/portal/view.php?id=89863&rownum=11&lang=lv
http://www.zl.lv/portal/view.php?id=114530&rownum=14&lang=lv
http://www.zl.lv/portal/view.php?id=114530&rownum=14&lang=lv
http://www.zl.lv/portal/view.php?id=114530&rownum=14&lang=lv
http://www.zl.lv/portal/view.php?id=109849&rownum=15&lang=lv
http://www.zl.lv/portal/view.php?id=109850&rownum=17&lang=lv
http://www.zl.lv/portal/view.php?id=109850&rownum=17&lang=lv


       

  

 

 

          Pielikums Nr. 6 

 

Latvijas Republikas Zemessardzes 

2. Zemessardzes novada 

Zemessardzes 55. kājnieku bataljona 

resursi 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personāls 
418 Zemessargi 

13 PMD karavīri 

Transports 4x4 MB Unimog – 4. gab.(12. vietas) 

 GAZ 66 (izveidots sakaru centrs) 

 Bonvagen (kāpuzķēžu tehnika) – 3.gab. 

 VW Tiguan -3.gab 

 Chevrolet Blazer -1gab 

 Opel Vectra -1.gab. 

 Sang Young- 1.gab. 

 Husqvarna (motocikli)-2.gab 

 Gāzmaskas - nav 

Glābšanas aprīkojums Ģenerators 1,5 kw -1 

 Ģenerators 3 kw -1 

 Ūdens mucas 1500l – 2 gab. 

 Laiva plastmasa ar airiem – 1 gab. 

 Laiva gumijas – 1 gab. 

 Laivas dzinējs – 1 gab. 

 Motorzāģis Husqwarna – 1 gab. 

 Pārraides viļņi 

Radiostacijas Radiostacijas HARRIS  UIV (Ultra īsviļņi) 

 Radiostacijas RADMOR UIV 

 Radiostacijas KENWOOD IV 

 iBirojs LMT mobilais internets 

Tālruņa numuri 
Komandieris Ingus Manfelds  t. 65122214; mob. t. 

29122684 

 
Sakaru nodaļas galvenais tehniķis Jevgēņijs Jakovļevs  

t. 65122214; mob. t. 29135875 

 
Sakaru nodaļas vecākais tehniķis Māris Cišeiko  t. 

65122214; mob. t. 29144685 



       

  

 

 
       Pielikums Nr. 7 

 

VUGD ZRB Aizkraukles daļas pieejamie resursi 
 

Automašīnas Apakšvienība 

RENAULT KERAX Aizkraukle 

AC-40(131) Aizkraukle 

AC-40(131) Aizkraukle 

AK-30(131) Aizkraukle 

GAZ-66 Aizkraukle 

VAZ-21214 Aizkraukle 

RENAULT M Aizkraukle 

Motorlaiva cietkorpusa Dulkan 

 

Aizkraukle 

SCANIA P340 Nereta 

AC-30(66) Nereta 

AC-40(131) Pļaviņas 

AC-40(130) Pļaviņas 

Motorlaiva alum. WORK-

BUSTER 

 

Pļaviņas 

AC-40(131) Jaunjelgava 

AC-40(130) Jaunjelgava 

AC-20(FIAT IVEKO 4910) Jaunjelgava 

VAZ-21213 Jaunjelgava 

 

Automašīnas ir nodrošinātas ar stacionārajām raidstacijām.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr. 8 

 

VUGD ZRB Aizkraukles daļas apziņošanas saraksts 
 

Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Telefona Nr. 

Telefona Nr. 

mājās 

Faktiskā  

dzīvesvieta 

Dzīvesvietas 

attālums no 

struktūrvienī

bas pārziņas 

rajona (km) 

1. Guntars Laukazīle Daļas 

komandieris 

26655351 - Lāčplēša 12-9, 

Aizkraukle 1,5 km 

2. Jānis Jaudzems Inspektors 25496946 

dien. 

26421456 Rīgas iela 3, 

Pļaviņas 
34 km 

3. Vitālijs Caunītis Vada 

komandiera 

vietnieks 

26655285 -  „Pelši”, 

Daudzeses pag. 12 km 

4. Kaspars Ļebedevs Vada 

komandieris 

26475674 - Klintaines p.  

Rīteri 8 - 7 
20 km 

5. Normunds Kalniņš Vada 

komandiera 

vietnieks 

29194118, 65161618 Dzeņu iela 35, 

Koknese 

 
15 km 

6. Ainārs Mičulis Ugunsdzēsējs 

glābējs 

(autovadītājs) 

28671110 - Sadraudzības iela 18, 

Skrīveri 15 km 

7. Jānis Znotiņš Ugunsdzēsējs  

glābējs 

29355986 - Jaunceltnes 45-28, 

Aizkraukle 
2 km 

8. Aleksandrs Titovičs Ugunsdzēsējs 

glābējs 

(autovadītājs) 

29338677 - Saulstari – 8, 

Seces pag.     15 km 

9. Edgars Savickis Ugunsdzēsējs 

glābējs 

(autovadītājs) 

29383433 - Jaunceltnes iela 27- 4, 

Aizkraukle 2 km 

10. Kristaps Mežraups Ugunsdzēsējs 

glābējs 

(autovadītājs) 

28347217 - Kalna iela 4, 

Skrīveri 15 km 

11. Raitis Lavrinaitis Vada 

komandiera 

vietnieks 22035464 

- Jaunceltnes iela 53-41, 

Aizkraukle 2 km 

12. Askolds Kalniņš Nodaļas 

komandieris 

29372827 -  Maurēnu 6-28, 

Aizkraukle 
2 km 

13. Mareks Līcītis Ugunsdzēsējs  

glābējs 

25236295 - Rīgas iela 20-7, 

Pļaviņas 
34 km 

14. Aigars Savickis Ugunsdzēsējs 

glābējs 

(autovadītājs) 

28794888 - Lāčplēša iela 39-2, 

Aizkraukle 2 km 

15. Vladimirs Maskovs Ugunsdzēsējs 

glābējs 

(autovadītājs) 

26145113 - Sprīdīša 2-2, 

Aizkraukle 2 km 

16. Artūrs Ciematnieks Ugunsdzēsējs 

glābējs 

28393447 - Sprīdīša iela 2-12, 

Aizkraukle 
15 km 

17. Mareks Glods Ugunsdzēsējs 

glābējs 

26760406 - 1.Maija iela 12-12, 

Kriškalni,  

Aiviekstes p. 

34 km 

18. Kaspars Bagatskis Vada 

komandieris 

26023485 - Bebrulejas 4A-10, 

Pļaviņas 
34 km 



       

  

 

Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Telefona Nr. 

Telefona Nr. 

mājās 

Faktiskā  

dzīvesvieta 

Dzīvesvietas 

attālums no 

struktūrvienī

bas pārziņas 

rajona (km) 

19. Kaspars Inķēns Vada 

komandiera 

vietnieka p.i. 

29320741 - Ozolu iela 11, 

Pļaviņas 34 km 

20. Zigmārs Vērdiņš Nodaļas 

komandieris 

26412655 -  „Mantinieki”, 

Koknese 
18 km 

21. Bruno Neija Ugunsdzēsējs  

glābējs 

28651919 - Kalna iela 2-7, 

Aizkraukles pag. 
5 km 

22. Guntis Rušmanis Ugunsdzēsējs 

glābējs 

(autovadītājs) 

27549467 - Blaumaņa iela 10-4, 

Koknese 15 km 

23. Andris Zajančkauskis Ugunsdzēsējs 

glābējs 

(autovadītājs) 

29472965 - ”Lipsēni”, 

Jumpravas nov. 25 km 

24. Dainis Ozoliņš Vada 

komandieris 

29156955 - Dzirnavu 5, 

Koknese 
15 km 

25. Sandris Anufrijevs Nodaļas 

komandieris 

22060455 - Jaunā Muiža,  

Kūku pag. 
55 km 

26. Ēriks Ungers Ugunsdzēsējs 

glābējs 

(autovadītājs) 

26437213 - Indrānu 7-12, 

Koknese 15 km 

27. Spodris Tālmanis Ugunsdzēsējs 

glābējs 

(autovadītājs) 

29480384 - Pērses  9, 

Koknese 15 km 

28. Artūrs Skudra Ugunsdzēsējs  

glābējs 

22084294 - Lāčplēša 19-52, 

Aizkraukle 
1,5 km 

29. Kaspars Glods  Ugunsdzēsējs 

glābējs 

(autovadītājs) 

28224618 - Zemkopības  

institūts 5-10, 

Skrīveri 
11 km 

30. Matīss Kāršenieks Ugunsdzēsējs 

glābējs 

(autovadītājs) 

20325591 - ”Muitnieki”, 

Rites pag.,  

Viesītes novads  
70 km 

31. Armands Skudra Ugunsdzēsējs  

glābējs 

29488591 - Daugavas 3-4, 

Aizkraukle 
1,5 km 

 

 

N e r e t a s   p o s te n i s 
6 5176101, 27896403, Kalēju iela 45, Nereta, LV-5118, e-pasts – nereta.sp@vugd.gov.lv 

Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds 

Ieņemamais 

amats 
Telefona Nr. 

Telefona Nr. 

mājās 

Faktiskā  

dzīvesvieta 

Dzīvesvietas 

attālums no 

struktūrvienības 

pārziņas rajona 

(km) 
1. 
 

Juris Gorbačovs Vecākais 

inspektors 

(posteņa 

komandieris) 

26655352 - "Purenes",  

Nereta,  

Neretas novads  

1 km no Neretas 

posteņa 

2. Guntars Daukša Vada 

komandiera 

vietnieks 

29498117 65176432 Nākotnes 15,  

Nereta,  

Neretas novads 

0,5 km no 

Neretas posteņa 

3. Jānis Rakickis Ugunsdzēsējs 

glābējs 

(autovadītājs) 

26162135 - Kalēju 44,  

Nereta,  

Neretas novads 

0,5 km no 

Neretas posteņa 

Pielikuma Nr. 8 turpinājums 



       

  

 

Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds 

Ieņemamais 

amats 
Telefona Nr. 

Telefona Nr. 

mājās 

Faktiskā dzīvesvieta Dzīvesvietas 

attālums no 

struktūrvienības 

pārziņas rajona 

(km) 
4. Raimonds Šimens Ugunsdzēsējs 

glābējs 

26166521 65176478 Kalēju 85,  

Nereta,  

Neretas novads 

0,5 km no 

Neretas posteņa 

5. Miervaldis Vavers Vada 

komandiera 

vietnieks 

26494707 - "Stūri",  

Rites pagasts,  

Viesītes novads 

dzīvo Aknīstes 

posteņa 

pārziņas rajonā 

un 

15 km no 

Neretas posteņa 

6. Gints Zadraks Ugunsdzēsējs 

glābējs 

(autovadītājs) 

26368118  - "Rijnieki",  

Sērenes pag., 

Jaunjelgavas 

novads 

Dzīvo 

Aizkraukles 

daļas pārziņas 

rajonā un 50 km 

no Neretas 

posteņa 

7. Anatolijs Kvitkovs Ugunsdzēsējs 

glābējs 

29461127 - „Cīruļi 4-1”, 

 Rites pagasts, 

Viesītes novads 

dzīvo Aknīstes 

posteņa 

pārziņas rajonā 

un  

15 km no 

Neretas posteņa 

un  

17 km no 

Aknīstes posteņa 

8. Andris Gabrūns Vada 

komandiera 

vietnieks 

29150145 - Pasta iela 2-5, 

 Nereta,  

Neretas novads 

0,5 km no 

Neretas posteņa 

9. Edvīns Nāburgs Ugunsdzēsējs 

glābējs 

(autovadītājs) 

26100930 -  „Silmalas”,  

Zalves pagasts,  

Neretas novads 

17 km no 

Neretas posteņa 

10. Sigits Šveds Ugunsdzēsējs 

glābējs  

22030733 - „Rozes”, 

 Rites pagasts, 

Viesītes novads 

dzīvo Aknīstes 

posteņa 

pārziņas rajonā 
un                 16 

km no Neretas 

posteņa un                

17 km no 

Aknīstes posteņa                   
11. Aivars Baltacis Vada 

komandiera 

vietnieks 

26120145 - "Jonuži",  

Pilskalnes pagasts, 

Neretas novads 

10 km no 

Neretas posteņa 

12. Ivars Nāburgs Ugunsdzēsējs 

glābējs 

(autovadītājs) 

28327536 -  „Muižnieki”,  

Zalves pagasts,  

Neretas novads 

16 km no 

Neretas posteņa 

13. Raivis Zariņš Ugunsdzēsējs 

glābējs 

26176348  - „Rietumi”,  

Viesīte,  

Viesītes novads 

dzīvo Viesītes 

posteņa 

pārziņas rajonā  
un 25 km no 

Neretas posteņa 

14. Mairis Zvirbulis Ugunsdzēsējs 

glābējs 

(autovadītājs) 

28356067 - “Grantiņi”,  

Pilskalnes pagasts, 

Neretas novads 

14 km 

  

  

 

Pielikuma Nr. 8 turpinājums 



       

  

 

 

P ļ a v i ņ u   p o s t e n i s 
6 5134101, 27896404, Atvaru iela 5, Pļaviņas, LV-5120, e-pasts – plavinas.sp@vugd.gov.lv 

Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds 

Ieņemamais 

amats 
Telefona Nr. 

Telefona Nr. 

mājās 
Faktiskā dzīvesvieta 

Dzīvesvietas 

attālums no 

struktūrvienības 

pārziņas rajona 

(km) 
1. Ingus Krasovskis Posteņa 

komandieris 

 27896480 

dienesta 

65124268 Spīdolas 10-23, 

Aizkraukle 

34 km 

2. Alvis Driķis Ugunsdzēsējs 

glābējs 

26448119 - Viesītes 39-20, 

Jēkabpils 

25 km 

3. Agris Jēkabsons Ugunsdzēsējs 

glābējs 

(autovadītājs) 

26400934 - Raiņa iela 70-49, 

Pļaviņas 

0,5 km 

4. Guntis Džeriņš Ugunsdzēsējs 

glābējs 

(autovadītājs) 

26309066 - Ozolu iela 9, 

Pļaviņas 

1,5 km 

5. Agnis Zaprauskis Vada 

komandiera 

vietnieka p.i. 

29427076 - Raiņa iela 70-33, 

Pļaviņas 

0,5 km 

6. Jānis Ozoliņš Ugunsdzēsējs 

glābējs 

(autovadītājs) 

20007899 - "Meža rasas", 

Spunģēni, 

Krustpils novads  

15 km 

7. Nauris Stučka Vada 

komandiera 

vietnieka p.i. 

28346695 - Saules iela 26,  

Pļaviņas 

1,5 km 

8. Sergejs Savickis Ugunsdzēsējs 

glābējs 

(autovadītājs) 

29646977 - Bebrulejas 4 b-4,  

Pļaviņas 

2,5 km 

9. Viktors Isaks Vada 

komandiera 

vietnieks 

22833661 - Lielā iela 5, 

Pļaviņas 

4 km 

10. Edgars Bušs Vada 

komandiera 

vietnieks 

29489383 - Susējas 10-4, 

Salas pagasts 

35 km 

11. Pēteris Jucītis Ugunsdzēsējs 

glābējs 

29343275 - Pļaviņu iela 77, 

Jēkabpils 

25 km 

12. Maksims Sakovičs Ugunsdzēsējs 

glābējs  

25975500 - Rīgas iela 13-49, 

Pļaviņas 

2 km 

13. Zigmunds Kaulakans Ugunsdzēsējs 

glābējs 

(autovadītājs) 

29473087 - Daugavas iela 27, 

Pļaviņas 

1,5 km 
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Pielikuma Nr. 8 turpinājums 



       

  

 

 

J a u n j e l g a v a s   p o s t e n i s 
65152303, 27896401, Liepu iela 26, Jaunjelgava, LV-5134,  e-pasts – jugp@inbox.lv 

Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds 

Ieņemamais 

amats 
Telefona Nr. 

Telefona 

Nr. 

mājās 

Faktiskā dzīvesvieta 

Dzīvesvietas 

attālums no 

struktūrvienības 

pārziņas rajona 

(km) 
1.   Mihails Maškovs Vecākais  

inspektors 

(posteņa 

komandieris)  

26655350 - Lāčplēša 15-27, 

Aizkraukle 
15 km 

2.   Kalvis Gulbis Ugunsdzēsējs 

glābējs 

27149923 - Spīdolas iela 10-19, 

Aizkraukle 15 km 

3.   Andris Riekstiņš Ugunsdzēsējs 

glābējs 

(autovadītājs) 

22308309 - Brīvības 17, 

Jaunjelgava 1,5 km 

4. Lauris Kauliņš Ugunsdzēsējs 

glābējs 

29335925 - Jaunā iela 15, 

Jaunjelgava 1 km 

5. Anatolijs Mitjko Ugunsdzēsējs 

glābējs 

(autovadītājs) 

20218456 - Kalna iela 1-11, 

Jaunjelgava 2 km 

6. Jānis Martinskis Vada 

komandiera 

vietnieks 

29253591 - „Kaņepes”, 

Mazzalves pag. 35 km 

7. Valters Bērziņš Vada 

komandiera 

vietnieks 

26286067 - Jaunā iela 8, 

Jaunjelgava 1 km 

8. Jānis Maurs Ugunsdzēsējs 

glābējs 

(autovadītājs) 

29443236 - Jauncaunes, 

Daudzeses pag., 

Jaunjelgavas 

novads 

25 km 

9. Alvis Ikaunieks Ugunsdzēsējs 

glābējs 

29490865 - Kalna iela 3-1,  

Jaunjelgava 
1 km 

10. Arturs Grikpedis Vada 

komandiera 

vietnieks 

29951500 - Liepu iela 25a, 

Jaunjelgava 0,5 km 

11. Viktors Valainis Ugunsdzēsējs 

glābējs 

(autovadītājs) 

29469398 - Spīdolas 3-37, 

Aizkraukle 15 km 

12. Lauris Gulbis Vada 

komandiera 

vietnieks 

26316461 - Lāčplēša 15-27, 

Aizkraukle 15 km 

13. Artis Peipiņš Ugunsdzēsējs 

glābējs 

(autovadītājs) 

28329767 - Jaunā iela 25, 

Jaunjelgava 1,5 km 

14. Gatis Brīgers Ugunsdzēsējs 

glābējs 

(autovadītājs) 

29152518 - Pīlādžu iela 9, 

Skrīveri   20 km 

 

 

 

 

 

Pielikuma Nr. 8 turpinājums 



       

  

 

Pielikums Nr. 9 

 

Izmitināšanas vietas Koknese novadā 

 
Atrašanās vieta Vietu skaits 

Iršu sporta halle 

 

līdz 150 (nav aprīkots ar gultas vietām) 

Ģimenes krīzes centrs „Dzeguzīte” 

 

Līdz 15 (ir gultas vietas) 

Bebru pamatskolas sporta zāle 

 

Līdz 50 (nav aprīkots ar gultas vietām) 

Vecbebru profesionālās un 

vispārizglītojošās internātvidusskolas 

dienesta viesnīca  

 

Līdz 50(ir gultas vietas) 

Kokneses kultūras nams 

 

līdz 100 (nav aprīkots ar gultas vietām) 

 

 

 

 

Pulcēšanās vietas Kokneses novadā 

 
Administratīvā teritorija Pulcēšanās vieta 

Iršu pagasts 

 

Pagasta pārvaldes ēka, „Kūlēni”  

Bebru pagasts 

 

Pagasta pārvaldes ēka, „Vecbebri” 

Kokneses pagasts 

 

Novada domes  ēka, Melioratoru iela 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

  

 

Pielikums Nr. 10 

 

Maģistrālā gāzesvada izvietojums Kokneses novadā 
 

 Kokneses novadā atrodas pārvades gāzesvads Rīga-Daugavpils Dn 500mm, pārvades 

gāzesvads atzars uz GRS Koknese, pārvades gāzesvads uz GRS Vecbebri, GRS Koknese, GRS 

Vecbebri. 

 

 

 

 

 

 



 

Kokneses novada karte 
 

Pielikums Nr. 11 
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