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1. Daugavpils novadā un Ilūkstes novada plāna mērķis, 

uzdevumi un prognozējamie rezultāti 

 

Daugavpils novadā un Ilūkstes novada civilās aizsardzības plāna mērķis 

ir īstenojot civilās aizsardzības likuma prasības, noteikt administratīvajā 

teritorijā iespējamo katastrofu gadījumā reaģēšanā iesaistāmo institūciju, 

dienestu un resursu saskaľotu darbību, veicot preventīvos, gatavības, reaģēšanas 

un seku likvidēšanas neatliekamos pasākumus. 

Plāna uzdevumi, ľemot vērā iespējamo apdraudējumu, ir: 

1. noteikt preventīvos, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamos  

pasākumus katastrofu gadījumā;    

2. noteikt iedzīvotāju apziľošanas kārtību apdraudējuma gadījumā; 

3. noteikt rajona institūciju, pašvaldību un glābšanas dienestu rīcību un 

atbildību, veicot preventīvos, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas 

neatliekamos pasākumus; 

4. noteikt atbildīgās institūcijas, komersantus un resursus, iekļaujamos 

katastrofu pārvaldīšanai. 

 Prognozējamie rezultāti: vadības un reaģēšanas pasākumos iesaistīto 

valsts institūciju, pašvaldību un resursu saskaľota rīcība, lai novērstu katastrofu 

iespēju vai mazinātu to draudus un postošos faktorus, kā arī mazinātu kaitējumu 

cilvēkiem, īpašumam un videi. 

Civilās aizsardzības plāna izstrādes tiesiskais pamatojums ir 05.10.2006. 

LR Civilās aizsardzības likums un Ministru kabineta 26.06.2007. noteikumi 

Nr.423 „Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna 

struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība”. 

Pašvaldības civilās aizsardzības plānu izstrādā Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta teritoriālā struktūrvienība sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību, 

un to apstiprina pašvaldības priekšsēdētājs. 

Civilās aizsardzības plānu precizē katru gadu, ľemot vērā pašvaldībā 

notikušās pārmaiľas, grozījumus normatīvajos aktos un citus faktorus, kas var 

ietekmēt plānā iekļauto pasākumu izpildi. 

Pašvaldības civilās aizsardzības plānu izstrādā trijos eksemplāros. Vienu 

plāna eksemplāru glabā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales 

reģiona brigāde Daugavpils 1. daļā, otru - pašvaldībā, trešo - Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. 
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2. Daugavpils novadā un Ilūkstes novada administratīvi teritoriālais 

un ekonomiskais raksturojums. 

 

 

2.1. Administratīvi teritoriālais sadalījums. 

 

Daugavpils novads un Ilūkstes novads atrodas pie Latvijas 

dienvidaustrumu robeţas, robeţojoties ar Gārsenes, Asares, Rubenes, Dunavas, 

pagastiem Jēkabpils rajonā, Jersikas, Roţkalnu, Pelēču, Aglonas pagastiem 

Preiļu rajonā, Šķeltovas, Izvaltas, Ūdrīšū, Kaplavas pagastiem Krāslavas rajonā 

kā arī ar Lietuvas -  91,5 km un Baltkrievijas robeţu - 49,5 km. Rajona 

teritorijas platība - 2525 km². (Pielikums Nr.1) 

 Daugavpils novadā un Ilūkstes novadā ir 23 administratīvās vienības: 

Ilūkstes novads (Bebrenes pagasta teritorija, Ilūkstes pilsēta, Pilskalnes pagasta 

teritorija, Šēderes pagasta teritorija), Subates pilsēta ar lauku teritoriju, Ambeļu, 

Biķernieku, Demenes, Dubnas, Dvietes, Eglaines, Kalkūnes, Kalupes, Laucesas, 

Līksnas, Maļinovas, Medumu, Naujenes, Nīcgales, Salienas, Skrudalienas, 

Sventes, Tabores, Vaboles, Vecsalienas, Višķu pagasti. 
  

Kopumā no Daugavpils novadā un Ilūkstes novada 23 pašvaldībām, 16 

pašvaldību (69%) administratīvās teritorijas var definēt kā rajona 

robeţteritorijas.  

 

Daugavpils novada un Ilūkstes novada robeţu veidojošie pagasti: 

 

 Ar Jēkabpils novadu: Subates pilsēta ar lauku teritoriju; Ilūkstes novada 

Bebrenes pagasts; Dvietes pagasts. 

 

 Ar Preiļu novadu: Nīcgales pagasts, Kalupes pagasts, Dubnas pagasts, 

Ambeļu pagasts. 

 

 Ar Krāslavas novadu: Ambeļu pagasts, Biķernieku pagasts, Naujenes 

pagasts, Salienas pagasts. 

 

 Ar Baltkrieviju: Salienas pagasts, Skrudalienas pagasts, Demenes pagasts. 

 

 Ar Lietuvu: Demenes pagasts, Medumu pagasts, Ilūkstes novada Šēderes 

pagasts, Eglaines pagasts, Subates pilsēta ar lauku teritoriju 
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2.2. Teritorijas ģeogrāfiskais, hidroģeoloģiskais, meteoroloģiskais,  

un klimatiskais raksturojums. 

 

Daugavpils novads un Ilūkstes novads atrodas Austrumlatvijas zemienes, 

Latgales augstienes un Augšzemes augstienes fizioģeogrāfiskajos apgabalos. 

Kopumā novada teritorija atrodas zemu virs jūras līmeľa – augstāk par 200 m 

v.j.l atrodas apskatāmā reģiona niecīga daļa, augstākie virsas punkti ir Egļu 

kalns (220,1 m v.j.l.), Piķeļnieku kalns (206 m v.j.l.), Lediľu kalns (202 m 

v.j.l.),  Skrudalienas kalns (201 m v.j.l.). Reljefa un reljefa formu saposmotības 

pakāpe kompleksā ar veģetāciju un iekšējiem ūdeľiem, nosaka rajona ainavas 

gleznainību un pievilcību. 

Daugava, Latvijas lielākā upe, kas kādreiz kalpojusi kā ūdensceļš no 

austrumiem uz rietumiem, jau vēsturiski ir bijusi attīstības ass. Mūsdienās tā 

savu ūdensceļa lomu ir zaudējusi.  

Daugava ir viena no 10 lielākajām Baltijas jūras baseina upēm un tā 

šķērso triju valstu – Krievijas, Baltkrievijas un Latvijas – teritorijas. Kopējais 

Daugavas garums ir 1005 km, Latvijas posmā – 382 km. Tā iztek no Valdaja 

augstienes, Krievijā un ietek Baltijas jūrā, Rīgas līcī. Daugavas baseins ir 

lielākais upes baseins Latvijā (24,7 tūkst. km
2
). Upes vidējais caurplūdums – 

680 m³/s. Pie Daugavpils upes platums ir ap 200 m, un dziļums savukārt – 2-3 

m. Toties tuvāk Piedrujai Daugava ir dziļāka, bet šaurāka. Tā tek pa asimetrisku 

ieleju, galvenokārt iegrauzusies devona dolomītos. Lejpus Daugavpilij gultni 

veido smilšainas un mālainas gruntis, bet pie Nīcgales atkal pamatni veido 

devona māli un dolomīti. Posmā Piedruja – Daugavpils  Daugavai ir diezgan 

ātrs tecējums. Vidējais straumes ātrums mazūdens periodā  ir 0,4-0,5 m/sek, 

lejpus Daugavpils tas samazinās līdz 0,3 m/sek., vietām līdz 0,1-0,2 m/sek. 

Lielos palos, kas parasti sakrīt ar Saules aktivitātes cikliem, ūdens līmenis 

Daugavā paceļas par 9-10 m virs normālā. Laika posmā no 19.gs sākuma līdz 

20.gs. 30.-iem gadiem abos Daugavas krastos Daugavpils pilsētas robeţās tika 

izbūvēti aizsargdambji pret pavasara plūdiem. Liela ietekme uz upju kopējo 

hidroloģiju ir ūdenskrātuvēm, kas uzpludinātas uz upēm. Uz Daugavas ir 

izveidota trīs lielu hidroelektrostaciju (HES) kaskāde ar ūdenskrātuvēm un kopš 

2002 gada beigām Daugavas baseina apgabalā darbojas arī 45 mazās HES ar 

lielākām vai mazākām ūdenskrātuvēm.  

Vislielākās vērtības ir kultūrainava un upes dabiskais tecējums, kas  

novērtējams un izmantojams kā ilgtspējīgas attīstības resurss.  

Daugavas upe posmā, kas šķērso Daugavpils novada teritoriju, mūsu 

Latvijas lielupe ir vēl saglabājusies kā dabiska, nepārveidota upe. Augšpus 

Daugavpils, apmēram 25 km garumā stiepjas  līdz 50 m dziļā Daugavas ieleja, 

kur upe veido lielus meandru lokus. Tā ir viena no ainaviski vērtīgākajām, ar 

dabas un kultūras pieminekļiem bagātākajām, maz pārveidotām un unikālām 

dabas teritorijām Latvijā. Tās saglabāšanai izveidots īpaši aizsargājamais ainavu 

apvidus “Augšdaugava” un dabas parks “Daugavas Loki”. 
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Līdz 12.gadsimtam Daugava bija galvenā transporta artērija, kas 

savienoja austrumus ar Baltijas jūru. Vēlāk, kad gar upi tika uzbūvēti ceļi, 

ūdensceļš tika izmantots galvenokārt tikai kokmateriālu pludināšanai. Pēc 

hidroelektrostaciju kaskādes uzbūvēšanas šī funkcija tika zaudēta. Kopš 

Daugava ir zaudējusi savu lomu kā ūdensceļš, ir saasinājusies satiksmes 

problēma starp abiem upes krastiem. Attālumi starp tiltiem ir pārāk lieli. Tā 

rezultātā teritorijās Daugavas kreisajā krastā ir daudz sliktākas satiksmes un 

komunikāciju iespējas ar lielajiem centriem, nav pieeja pakalpojumiem, līdz ar 

to šīs teritorijas ir ekonomiski vājāk attīstītas un mazāk apdzīvotas. 

 

Daugavas pietekas.  

Daugavas pietekas kopumā tek pa pauguraini, ir arī daţas tipiskas 

līdzenumu upes. Vairākumā gadījumu upju krasti ir aizauguši ar kokiem un 

krūmiem.  

Daugavas lielākās pietekas, kuras šķērso Daugavpils novada teritoriju, ir:  

 No kreisā krasta –Berezovka (Dvietei satekot ar Ilūksti), Laucesa, kuras 

sākas Lietuvā, Borne, Glinvka, Marjanovka, Poguļanka, Silupe,     

 No labā krasta –Jāľupe, Jāľupīte, Līksna, Dubna ar savu baseinu, Balta, 

Puniška, Putānu upīte, u.c.(Pielikums Nr.2.) 

 

Dubna. Otra lielaka upe, kura šķērso Daugavpils rajonu. Dubna ir liela 

ritrāla upe uz kaļķa pamatnes. Upes garums – km. Tās tiešā sateces baseina 

platība – 2266 km
2
.
   

 

Dubnas upes teritorijas ģeoloģiskās uzbūves pamatelementi ir 

kristāliskais pamatklintājs un nogulumieţi. Reljefa veidošanos ietekmējušas 

pamatieţu virsas pacēlumu un pazeminājumu mijas, kas nosaka visa tagadējā 

reljefa galvenās iezīmes. Svarīgi ir kvartāra perioda veidojumi, no kuriem 

pēdējais, Valdaja apledojums atkāpjoties veidoja galveno tagadējo reljefu. 

Atrodas Austrumlatvijas zemienes un Latgales augstienes rietumu daļā, 

galvenokārt Jersikas līdzenumā. Dubna sava ceļā iztek cauri vairākiem ezeriem 

un Daugavpils rajona teritorija ietek Višķu ezerā, kas ar kanālu savienots ar 

Luknas ezeru. Šajā posmā Dubna ir ritrāla tipa upe. Slīpums vidēji  ir 1,2 m/km. 

Upes platums ir no 10 līdz  30 m, tās vidējais dziļums 0,7-1,5 m, vidējais 

straumes ātrums mazūdens periodos ir 0,2-0,3 m/sek.  
 

No Luknas ezera līdz grīvai Dubna tek galvenokārt pa Jersikas 

līdzenumu. Straumes ātrums samazinās, lai gan Dubna arī šeit ir vietām strauja. 

Dubnas vidējais slīpums šajā posmā ir 0,2 m/km, upes platums ir no 20 līdz 35 

metriem, vidējais dziļums ap 1,5 metriem.  
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Nozīmīgākās Dubnas pietekas, kuras šķērso Daugavpils novada teritoriju, 

ir Kalupe, Tartaks, Medupe (Maļinovas pagasts, Dubnas pagasts), Aliute (Višķu 

pagasts), Gniloj Ručej (Ambeļu pagasts), Šoltupeite (Ambeļu pagasts) u.c. 
 

 

Lielākās Dubnas upes pietekas, kas šķērso Daugavpils novada 

teritoriju 

(pēc Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāna  datiem) 

 

Pietekas pazīme Nosaukums Garums, km 
Sateces baseins, 

km
2 

Kreisā krasta Kalupe 32 129 

Labā krasta Tartaks 18 475 

 

Dubnas upē pēc Rīgas, Ķeguma un Pļaviľu HES celtniecības ir pārtraukta 

ceļotājzivju migrācija. Galvenās zivju sugas Dubnā un tās pietekās ir līdaka, 

plaudis, plicis, rauda, rudulis, līnis, karūsa, ālants, salate, ausleja, grundulis, 

zandarts, asaris, ķīsis, retāk zuši. Jau no pagājušā gadsimta sākuma uz Dubnas ir 

bijuši aizsprosti, kas traucējuši zivju migrācijai.  

Tartaks. Dubnas pieteka, kas sākas Feimaľu pauguraines dienviddaļā, 

iztek no Rušona ezera, tek cauri Ciriša ezeram, Ciriša ūdenskrātuvei, Pakalnim 

un citiem ezeriem. Daugavpils rajona teritorija ietek Luknas ezerā, kur 

savienojas ar Dubnas ūdeľiem. Upes vidējais slīpums ir 5.2 m/km.  Tartaks ir 

ritrāla tipa upe, tās vidējais platums ir no 6 līdz 12 m, vidējais dziļums 0,7-1,2 

m, bet vidējais straumes ātrums mazūdens periodos  0,2-0,3 m/sek. Tartaka 

garums -18 km. Sateces baseina platība – 475 km
2
. 

 

Kalupe. Samēra liela Dubnas pieteka, kura pirms ietekt Dubnā, iztek 

cauri Mazajam un Lielajām Kalupes ezeriem. Upes garums ir 32 km. Sateces 

baseina platība – 129 km
2
.  

 Līksna. Šī Daugavas pieteka gandrīz visu savu ceļu tek ar Daugavu. Upes 

garums – 47 km. Sateces baseina platība – 308,9 km
2
. Upi raksturo ļoti sareţģīts 

gultnes kontūrs.  

 

 Laucesa. Laucesa ľem savu sākumu Lietuvā un nes savus ūdeľus taisna 

ceļā uz Daugavu, saplūstot ar tās ūdeľiem Daugavpils pilsētas teritorijā. Sateces 

baseina platība Latvijā - 454,1 km
2
, sateces baseins kopā - 728,0 km

2
. Laucesas 

garums Latvijā – 29 km. Pavasaris grīvas tuvumā upes baseina zona pārvēršas 

par stipri aplūstošām teritorijām. Upe nav taisnota, straume ātra, vienmērīga. 

 

 Berezovka (Dviete+Ilūkste). Tas ir īpatnējs ūdensobjekts kreisajā 

Daugavas krastā, kas apvieno Dvietes un Ilūkstes upes to pēdējā tecējuma 
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posmā pirms ieplūšanas Daugavā. Sateces baseina platība Latvijā - 525,3 km
2
, 

sateces baseins kopā - 677,8 km
2
. Šīs pietekas garums Latvijā – 2 km.   

 

Bez šīm upēm rajona teritorija ir vēl ļoti liels daudzums mazo upīšu, strautu un 

meliorācijas grāvju skaits.  

Vislielākās vērtības ir kultūrainava un upes dabiskais tecējums, kas  

novērtējams un izmantojams kā ilgtspējīgas attīstības resurss. 

 

Rajona klimata iezīmes saistītas ar tā ģeogrāfisko novietojumu. Būtisks 

rādītājs ir attālums līdz jūrai, kontinentalitāte un reljefs. Daugavpils rajonā ir 

viskontinentālākais klimats Latvijā un tieši šajā Latvijas teritorijā konstatēti 

gaisa maksimālo un minimālo temperatūru rekordi Latvijā: +36,4º C 

(1943.VIII) un –43,2º C (1956.g.II). 

Janvāris ir visaukstākais mēnesis gadā. Bet aukstums visvairāk jūtams 

decembrī, jo šajā mēnesī ir vislielākais gaisa relatīvais mitrums – ap 90%. 

 Decembra pirmajā un otrajā dekādē izveidojas pastāvīga sniega sega. 

Janvārī gaisa temperatūra turpina pazemināties, vidējā gaisa temperatūra ir par 2 

grādiem zemāka nekā decembrī - -6,6º C. Janvārī parasti 16-20 dienas snieg un 

veidojas pastāvīga sniega sega. Kā rāda ilggadīgo datu analīze, Daugavpils 

rajonā sniega sega izveidojas laikā no 10.decembra līdz 25.decembrim. Vidējā 

mēneša nokrišľu summa ir 30-50mm. Vidējais sniega segas biezums ir 6-15cm.  

Savukārt sniega segas izzušanas periods ir no 15.marta līdz 30.martam. 

Bet pats vēlākais novērotais sniega kušanas sākuma datums ir 15.aprīlis – 

1931.gadā. No 21. līdz 23. jūnijam Saules spīdēšanas ilgums sasniedz 

maksimumu un kopumā tā spīd vidēji 280 stundas. Gaiss jūnijā arvien turpina 

iesilt, bet tas nenotiek vairs tik strauji kā pavasarī.  

Jūnijs ir vidēji 4-5 grādus siltāks par maiju. Parasti diennakts vidējā gaisa 

temperatūra stabili paaugstinās virs +15 grādiem, iesilst arī ūdens upēs un 

ezeros, sasniedzot ap 20 grādiem. Lai arī dienas jūnijā ir siltas, naktis vēl ir 

vēsas, turklāt aukstos jūnijos vēl iespējamas arī salnas. Jūnijā valdošie ir 

rietumu un dienvidrietumu vēji. Katru gadu jūnijā iespējamas stipras 

lietusgāzes.  

Jūlijā vidējā diennakts gaisa temperatūra parasti sasniedz visaugstāko 

atzīmi. Vidējā temperatūra jūlijā - +17,6º C.  Šajā gada laikā valdošie ir 

dienvidrietumu, rietumu puses vēji.  

Jūlijā tāpat kā augustā ir lielākais nokrišľu daudzums gadā. Lietus laikā 

parasti ir arī pērkona negaiss un reizēm pat virpuļvētra. Augusta mēneša sākumā 

var būt vēl ļoti silts, daţreiz pat karstāks nekā jūlijā. Savukārt augusta otrajā 

pusē zeme pakāpeniski atdziest un pazeminās arī gaisa temperatūra. Mēneša 

vidēja gaisa temperatūra stabili pazeminās zem 15° un beidzas meteoroloģiskā 

vasara, kā arī aktīvs augu veģetācijas periods. Augusts tāpat kā jūlijs ir 

nokrišľiem bagātākais mēnesis gadā. Vidēji katru otro dienu ir iespējams lietus. 

Reizēm vēl vērojams arī pērkona negaiss, bet jau retāk nekā jūlijā. Mēneša 
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otrajā pusē, pazeminoties gaisa temperatūrai, samazinās iztvaikošana un 

palielinās mitruma krājumi augsnē, tāpēc nakts un rīta stundās, bieţāk nekā 

vasaras vidū, veidojas bieza migla. 

 Pēc  20.septembra vidējā diennakts gaisa temperatūra noslīd zem 10°. 

Ūdens upēs un ezeros atdziest no 15-16° septembra mēneša sākumā līdz 

aptuveni 10° mēneša beigās.  

Īslaicīgas sniega segas izveidošanās var būt novērota oktobra pirmajā 

pusē. Ja oktobra sākumā bieţāk ir sauss un saulains laiks, tad otrajā un trešajā 

dekādē jau arvien vairāk palielinās apmākušos un lietainu dienu skaits. 

Nokrišľu un zemā iztvaikojuma dēļ augsne bieţi ir slapja, lauki pielijuši un 

dubļaini. Ūdens upēs un ezeros ap šo laiku atdziest līdz +5-+10 grādiem.  

Oktobrī palielinoties temperatūras kontrastiem starp gaisu un ūdens baseiniem, 

aktivizējas ciklonu darbība, kas bieţi izraisa rudens vētras.  

Novembrī diena  krietni sarūk, gaismai atstājot tikai nedaudz vairāk par 7 

stundām. Siltam, mitram Baltijas jūras gaisam virzoties pāri jau atdzisušai 

sauszemei, ūdens tvaiki kondensējas, bieţi veidojas migla, debesis pārsvarā ir 

apmākušās, tāpēc novembris ir viens no tumšākajiem mēnešiem gadā. Tajā ir 

tikai pāris skaidru dienu, saule spīd  ne vairāk par 40 stundām. Tomēr mēneša 

vidējā temperatūra tomēr vēl ir pozitīva. Bet 15.-20.novembrī gaisa temperatūra 

stabili pazeminās zem 0°, sāk sasalt zeme, upēs un ezeros parādās pirmais ledus. 

Izveidojas arī sniega sega, tomēr parasti tā ir nenoturīga. Aktīvu ciklonu 

darbības rezultātā bieţi var būt vētra. 

Tā kā Daugavpils novadā dominē atlantisko gaisa masu cirkulācija, tad 

klimatu raksturo liels gaisa mitrums, liels mākoľainums un samērā daudz 

nokrišľu – vidēji līdz 730 mm/gadā Daugavpils novadā. Valdošie rietumu vēji, 

kas nes mitrās atlantiskās gaisa masas un dominējošā cikloniskā tipa bāzisko 

sistēmu virzīšanās pāri apskatāmajai teritorijai, ir par cēloni lielajam nokrišľu 

daudzumam. 

Nokrišľi novērojami visos mēnešos, bet gada gaitā izpauţas vairāk 

kontinentāla tipa nokrišľu sadalījums ar maksimumu vasarā un minimumu 

ziemas beigās – pavasarī. Visvairāk nokrišľu (vidēji līdz 93 mm mēnesī) izkrīt 

jūlijā, kad diezgan bieţi novērojamas gāzienveida lietusgāzes ar pērkona 

negaisu. Aukstajā periodā nokrišľu ir daudz mazāk, jo tie rodas ciklonu 

darbības dēļ un ir siltās frontes nokrišľi. Tādēļ tie ir samērā vienmērīgi. 

Nokrišľu minimums novērojams martā (vidēji līdz 40 mm mēnesī), kas saistīts 

ar augsta spiediena kontinentālo tropisko gaisa masu ieplūšanu pavasarī no 

Dienvidaustrumeiropas un Vidusāzijas. 
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2.tabula 

Klimatoloģiskā informācija par Daugavpils novadu un Ilūkstes novadu 

(pēc Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūras informācijas) 

 

Mēnesis 

Vidējās gaisa temperatūras, 
o
 C 

Mēneša vidējais 

nokrišľu 

daudzums, mm minim. maksim. 

Janvāris -9,7 -3,6 37 

Februāris -9,9 -2,6 28 

Marts -6,5 2,1 32 

Aprīlis 0,6 10,3 42 

Maijs 6,1 17,9 52 

Jūnijs 10,1 21,5 74 

Jūlijs 11,8 22,5 79 

Augusts 10,9 21,6 74 

Septembris 7,2 16,3 69 

Oktobris 2,9 9,8 52 

Novembris -1,4 3,3 51 

Decembris -6,1 -1,0 43 
 

 Nokrišľi rajona teritorijā ir sadalīti nevienmērīgi, ko nosaka reljefa 

daţādība un valdošo vēju virziena mainība atkarībā no gadalaika. Pētījumi ir 

parādījuši, ka visbieţāk nokrišľus atnes dienvidrietumu vēji (40% gadījumu), 

ziemeļrietumu vēji (30% gadījumu) un rietumu vēji (10% gadījumu). Ilggadīgo 

nokrišľu summu kartoshēma Latvijas teritorijai liecina, ka ievērojami vairāk 

nokrišľu izkrīt rajona dienvidu daļā un daudz mazāk teritorijas ziemeļos. Pēc 

ilggadējā vidējā nokrišľu daudzuma rajona teritorijā var izdalīt 3 joslas: 

 ziemeļu josla (kuras robeţas aptuveni ierakstās trīsstūrī starp 

Rīgas šoseju un Rēzeknes šoseju – 600-650 mm; 

 vidējā josla – 650-700 mm; 

 dienvidu josla – 700-750 mm. 

Vidējais nokrišľu daudzums pa mēnešiem ir dots 2.tabulā. 

Saules radiācijas siltuma nelielais pieplūdums, ko saľem Daugavpils 

novads un Ilūkstes novads, nav pietiekams, lai notiktu pilnīga nokrišľu 

iztvaikošana. Iztvaikošanas gada rādītāji ir 370 – 410 mm, t.i. 53% līdz 55% no 

izkritušo nokrišľu daudzuma. Pārējais ūdens daudzums papildina pazemes 

ūdeľu krājumus, veido virszemes noteci upēs un strautos, papildina ūdens 

krājumus ezeros, līdz ar to nosakot plaša un sazarota hidrogrāfiskā tīkla 

veidošanos rajona teritorijā. 

Sniega sega Daugavpils novadā un Ilūkstes novada teritorijā veidojas samērā 

vēlu – tikai novembra otrajā dekādē. Pie kam, rajona hipsometriski augstāk 
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novietotajā dienvidaustrumu daļā, Sventes apkārtnē, pirmais sniegs uzsnieg ap 

14. novembri, noturīga sniega sega veidojas sākot ar 13. decembri un parasti 

saglabājas līdz 10. aprīlim. Kopumā periods, kad rajona teritoriju klāj sniega 

sega, ilgst 112 dienas. Sniega segas biezums Daugavpils novadā un Ilūkstes 

novadā teritorijā var sasniegt līdz 60 cm. Taču parasti tas svārstās 20 līdz 30 cm 

robeţās, pie kam, biezākā sniega sega parasti veidojas februāra 2. un 3. dekādē 

un marta 1. dekādē. 

Esošo meteoroloģisko datu analīze liecina, ka Daugavpils novadā un 

Ilūkstes novadā un tā tiešā tuvumā Latvijas-Lietuvas pierobeţā dominējošā ir 

atlantisko gaisa masu dienvidrietumu-rietumu pārnese. 

Kopumā novadā dominē vēji ar nelielu ātrumu - 2 līdz 5 m/s. Rudens 

mēnešos ir novērojamas vētras, kad vēja ātrums var sasniegt 20 līdz 25 m/s, 

brāzmās pat līdz 35 m/s. Pielikumā Nr. 3 vēja virzieni. 

 

Meteoroloģiskās novērojumu stacijas.  
Pamatinformācijas nodrošināšanai par klimatoloģiskiem datiem 

Daugavpils novadā kalpo Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

aģentūras novērojumu stacijas, kuras atrodas rajona teritorijā (sk.3.tabulu). 

 

 
3.tabula 

Meteoroloģiskās novērojumu stacijas Daugavpils novadā un Ilūkstes 

novada 

(pēc LVĢMA datiem) 

 

Nr. Stacijas 

nosaukums 

Novērojuma stacijas 

tips 

Atrašanas vieta 

1. Daugavpils Meteoroloģiskā stacija Naujenes pagastā, 

lidostas teritorijā 

2. Vaikuļāni Meteoroloģiskais 

postenis 

Daugavas upes labajā 

krastā, Vaikuļānu ciemā 

(Līksnas pagasts) 

dienvidu nomalē 

3. Višķi Meteoroloģiskais 

postenis 

600 m uz 

dienvidaustrumiem no 

Višķu dzelzceļa 

stacijas, Špoģu ciema 

(Višķu pagasts) 

teritorijā 
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2.3. Iedzīvotāju skaits un blīvums. 

  

 Rajona iedzīvotāju sabiedrībai raksturīga multinacionālā struktūra ar 

bagātu kultūras mantojumu. Daugavpils novadā uz 2007.gada 1.janvāri dzīvoja 

38667 iedzīvotāji. Iedzīvotāju skaits pašvaldībās ir ļoti atšķirīgs. Starp 

pagastiem/novadiem tas svārstās no 763 Dvietes pagastā līdz 6187 Naujenes 

pagastā. Starp pilsētu pašvaldībām šī starpība no 2940 Ilūkstē (Ilūkstes novadā 

6932) līdz 1222 Subates pilsētā ar lauku teritoriju (Subates pilsētā 920 

iedzīvotāji). 6 pagastos (jeb 26% no kopējā pašvaldību skaita) iedzīvotāju skaits 

ir zem 1000. Iedzīvotāju skaits no 1000 līdz 2000 ir 12 pagastos, no 2000 līdz 

3000 iedzīvotāju ir 3 pašvaldībās, vislielākais iedzīvotāju skaits ir Naujenes 

pagastā – 6187 iedzīvotāju un Ilūkstes novadā 6932 iedzīvotāji. Darbspējas 

vecuma iedzīvotāju skaits - 25417. Iedzīvotāju nodarbošanās pamatjomas: 

lauksaimniecība, kokapstrāde, lauku tūrisms, tirdzniecība. 

 

Daugavpils novada teritorijas plānojumā parādītas apdzīvotās vietas, ľemot vērā 

iedzīvotāju skaitu. 

 

1.attēls. Daugavpils novadā un Ilūkstes novada apdzīvojuma struktūra. 

 
 

Daugavpils novada teritorijā nav pilsētu (apdzīvotu vietu) ar iedzīvotāju skaitu 

no 5 000 līdz 15 000.  

Daugavpils novada teritorijā rajona pilsētu kategorijā ietilpst Ilūkste un Subate 

(ar lauku teritoriju), kur dzīvo ap 9% Daugavpils novada iedzīvotāju.  
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Daugavpils novada apdzīvotās vietas: pilsētas (pielikums Nr.4) 

Pārējo rajona apdzīvojuma struktūru veido lauku apdzīvotās vietas, kuras 

sadalās ciemos un viensētās. 

Ciemos, kuros vidējais iedzīvotāju skaits pārsniedz 1000, ir pieejami vairāki 

pakalpojumi, kā vidusskola, pasts, pietiekams komunālo pakalpojumu un 

labiekārtojuma līmenis, feldšeru punkts. Parasti tajos atrodas arī pašvaldību 

centri.(Pielikums Nr.5)  

Šo ciemu attīstību nosaka daţādi faktori. Kalkūni un Vecstropi ir Daugavpils 

pilsētas ietekmes zonā (pilsētas buferzona). Šim faktoram ir gan attīstību 

veicinoša, gan kavējoša ietekme. Kalkūnu teritorijā atrodas dzelzceļš (Kārsava 

– Rēzekne-Daugavpils- Eglaine- Kurcums), Vecstropi un Lociki izvietoti netālu 

no dzelzceļa līnijas (Indra-Daugavpils-Krustpils Rīga). Vecstropi un Lociki 

atrodas uz valsts nozīmes autoceļa A 13 (Latvijas-Krievijas robeţa (Grebľeva)– 

Rēzekne – Daugavpils – Latvijas- Lietuvas robeţa (Medumi)) un blakus valsts 

nozīmes autoceļam A6 (Rīga – Krāslava – Baltkrievijas). Arī Kraujas ciems 

atrodas uz valsts nozīmes autoceļa A6 (Rīga – Daugavpils-Krāslava-Latvijas – 

Baltkrievijas robeţa (Pāternieki)). Šo centru attīstību būtiski ietekmē 

ģeogrāfiskais izvietojums. Višķu ciems atrodas 2,7 km sānis no valsts nozīmes 

autoceļa A 13 (Krievijas robeţa Grebľeva – Rēzekne – Daugavpils – Medumi), 

tomēr šī ciema attīstību nosaka profesionālās izglītības iestādes esamība 

teritorijā un arī nelielais attālums no dzelzceļa un valsts nozīmes autoceļa. 

Daugavpils novada teritorijas plānojumā atspoguļoti ciemi, kuros iedzīvotāju 

skaits ir lielāks par 100, un tajos ir vismaz viens no uzskaitītajiem objektiem: 

izglītības iestāde, pasts, pašvaldības administrācija, pietiekams komunālo 

pakalpojumu un labiekārtojuma līmenis, baznīca, feldšeru punkts un citi 

pakalpojumu veidi. Daugavpils novadā šiem kritērijiem atbilst lielākā daļa 

apdzīvoto vietu. (Pielikums Nr. 6) 

 Demogrāfiskās attīstības tendences laika posmā no 2004.-2007. gadam 

parāda, ka visās pašvaldībās, izľemot Laucesas, Dubnas un Maļinovas pagastu, 

iedzīvotāju skaits samazinās (pielikums Nr.7 ). Tikai 3 Daugavpils novada un 

Ilūkstes novada pašvaldībās tiek novērota pozitīva tendence. Novadā kopumā 

nepārprotami iedzīvotāju skaitam ir tendence samazināties.  

 Daugavpils novada teritoriālajā plānā veicot demogrāfiskās attīstības 

prognozes, ir ľemts vērā līdzšinējo demogrāfiskās attīstības līkľu raksturs un 

potenciālās pozitīvās izmaiľas nākotnē, ko varētu radīt atsevišķi faktori (piem. 

valdības realizētā demogrāfiskā politika). Pamatojoties uz šiem uzstādījumiem, 

ir izdalītas 3 prognoţu grupas: iedzīvotāju skaits būtiski nemainīsies vai 

nedaudz palielināsies, iedzīvotāju skaits samazināsies, iedzīvotāju skaits būtiski 

samazināsies. 

1.grupa: iedzīvotāju skaits būtiski nemainīsies vai palielināsies ( Laucesas, 

Dubnas un Maļinovas pagasti). 

Pēc demogrāfiskās attīstības tendencēm šiem 3 pagastiem laika posmā no 2001-

2004.gadam, demogrāfiskā tendence ir ar pozitīvu rādītāju ;  
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2.grupa: iedzīvotāju skaits samazināsies (šeit tiek grupēti pagasti, kuros 

iedzīvotāju skaita samazināšanās ir līdz 5 % laika intervālā no 2001-

2004.gadam). Šajā grupā ietilpst Biķernieku, Demenes, Dvietes, Eglaine, 

Kalkūnes, Kalupe, Līksnas, Medumu, Naujenes, Salienas, Skrudalienas, 

Sventes, Tabores, Vaboles  pagastos. 

3.grupa: iedzīvotāju skaits būtiski samazināsies.( šeit tiek grupēti pagasti, kuros 

iedzīvotāju skaita samazināšanās ir virs 5 % laika intervālā no 2001-

2004.gadam). Šajā grupā ietilpst Ambeļu, Nīcgales, Vecsalienas, Višķu 

pagastos, Subates pilsētā un Ilūkstes novada teritorijā. 

 Rezultātā tiek pieľemts, ka pārsvarā visās Daugavpils novada un Ilūkstes 

novada pašvaldībās demogrāfiskās attīstības prognozes ir ar negatīvu tendenci. 

Kopējā situācija rajonā ir vērsta uz to, ka arī nākotnē iedzīvotāju skaits turpinās 

samazināties un pēc demogrāfiskās attīstības prognozēm līdz 2016. gadam, 

iedzīvotāju skaits rajonā būtiski samazināsies.  

 Rajonā ir vidējs iedzīvotāju blīvums - vidēji 16,3 iedz./km
2
 (Latvijā 

vidējais iedzīvotāju blīvums ir 36 iedz./km
2
). Starp pilsētām ir vērojama ļoti 

krasa atšķirība, kas svārstās no 332 iedz./km
2
 Ilūkstes pilsētā (tabulā iedzīvotāju 

blīvums norādīts visam novadam) līdz 611 iedz./km
2 
Subates pilsētā, bet kopā ar 

lauku teritoriju - 12,3 iedz./km
2
. Starp pagastiem arī ir vērojamas krasas 

atšķirības no 6,5 iedz./km
2
 Dvietes pagastā līdz 47,2 iedz./km

2
 Naujenes 

pagastā. Iedzīvotāju blīvums līdz 10,0 iedz./km
2
 ir konstatēts 4 pagastos: 

Dvietes, Līksnas, Salienas un Vecsalienas pagastos, no 10,0 iedz./km
2
 līdz 20,0 

iedz./km
2
 15 pagastos, no 20.0 iedz./km

2
 un vairāk 4 pagastos. 

 Novadā ir 31 izglītības iestādes, tajā skaitā 5 pirmsskolas izglītības 

iestādes, 16 pamatskolas, 9 vidusskolas, 1 neklātienes vidusskola, 2 

arodvidusskolas un 2 speciālās internātskolas bērniem ar garīgās  attīstības  

traucējumiem. 

  

 

 

2.4. Rūpniecības un lauksaimniecības objekti, dzelzceļa līnijas, 

galvenie autoceļi, naftas un naftas produktu vadi, maģistrālie 

gāzes vadi, ostas, lidostas, hidroelektrostacijas un citi civilās 

aizsardzības sistēmai nozīmīgi objekti. 

 

RŪPNIECĪBAS UN LAUKSAIMNIECĪBAS OBJEKTI 

Daugavpils novadā un Ilūkstes novada, salīdzinājumā ar citiem rajoniem, 

neizceļas ar lielu uzľēmumu skaitu. Daugavpils novads un Ilūkstes novads 

ieľem priekšpēdējo vietu starp Latvijas rajoniem pēc reģistrēto uzľēmumu 

skaita. Šī tendence ir novērojama praktiski visā Latgales reģionā.  

Daugavpils novadā un Ilūkstes novadā, pēc iegūtajiem datiem, visvairāk 

Latvijā ir lauksaimniecībā nodarbināto skaits , bet vismazāk valstī reģistrēto 
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raţošanas uzľēmumu. Daugavpils novada un Ilūkstes novada lielākie uzľēmumi 

atspoguļoti pieliekumā Nr.8. 

Uzľēmumu, kas darbojas pakalpojumu sniegšanas jomā, skaits un lielums ir 

atkarīgs no to atrašanās vietas, piemēram, visvairāk pakalpojumu sniedzēju 

uzľēmumu ir Naujenes pagastā ,pārējos pagastos šo uzľēmumu skaits ir  

robeţās no 1 – 10. 

Novadā dominē trīs uzľēmumu formas: individuālie uzľēmumi, SIA, 

pašvaldības uzľēmumi, maz ir akciju sabiedrību.  

      Pie ekonomiskajiem aktīviem tiek uzskatīti uzľēmumi un 

uzľēmējsabiedrības ,kas raţoja produkciju vai sniedza pakalpojumus atbilstošā 

laika periodā neatkarīgi no tā , vai tie bija aktīvi visu periodu vai tikai daļu no 

tā. 
 

4. tabula 

      Ekonomiski aktīvie uzľēmumi un uzľēmējsabiedrības Daugavpils 

novadā un Ilūkstes novada 

  

G
a

d
s 

Uzľēmumu 

vai 

uzľēmējsabie

drību skaits 

No tiem pēc uzľēmējdarbības formas 

S
IA

 

a
/s

 

in
d

iv
id

u
ā

la
is

 

k
o

m
er

sa
n

ts
 

p
a

šv
a

ld
īb

a
s 

u
zľ

ēm
u

m
s 

v
a
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ts
 

u
zľ

ēm
u

m
s 

ci
ti

 

2000. 172 82 2 49 11 1 27 

2001. 156 83 1 38 10 - 24 

2002. 164 96 2 32 10 - 24 

2003. 176 109 2 35 7 - 23 

  

Analizējot augstākminētos datus, redzams, ka ekonomiski aktīvo 

uzľēmumu skaitam tomēr ir ļoti neliela tendence palielināties. Daugavpils 

novadā un Ilūkstes novadā daudzi uzľēmumi ir sākuši attīstīties uz bijušo valsts 

uzľēmumu bāzes, kas tiem deva iespēju straujāk un veiksmīgāk uzsākt darbību, 

nekā jaundibinātiem uzľēmumiem. 

 Daugavpils novada un Ilūkstes novada teritorijai cauri iet visai valstij 

stratēģiski svarīgs objekts: naftas vads, ko apkalpo SIA “LatRosTrans”. Naftas 

vads iet cauri 7 rajona pagastiem – Salienas, Vecsalienas, Skrudalienas, 

Laucesas, Kalkūnes, Sventes pagastos, Ilūkstes novada Šēderes pagastā un arī 

cauri Daugavpils pilsētas daļai. Šis uzľēmums ir viens no lielākajiem nodokļu 

maksātājiem Daugavpilī un Daugavpils novadā un Ilūkstes novadā. Ilūkstes 

novada Šēderes pagastā atrodas šī uzľēmuma naftas pārsūknēšanas stacija. 

Nodarbinātības problēma ir ļoti aktuāla visā Latvijā. Diemţēl Daugavpils 

novadā ir nepietiekošs skaits uzľēmumu, kas nodrošinātu ar darba vietām 
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speciālistus ar augstāko izglītību un vēl jo vairāk vienkāršo profesiju pārstāvjus. 

Līdz ar to ļoti liels daudzums novadu iedzīvotāju izmanto iespēju strādāt 

Daugavpilī vai Rīgā. 

Lielākā daļa uzľēmumu ir koncentrējusies Daugavpils pilsētas pierobeţu 

pagastos ( Līksnas pagasts, Naujenes pagasts, Kalkūnes pagasts ), kas ļauj 

izmantot izdevīgo infrastruktūru un darbaspēka resursus. Diezgan pamatoti var 

prognozēt, ka komercsabiedrības un raţotnes, ja tādas tiks dibinātas no jauna, 

veidosies galvenokārt esošo apdzīvoto vietu robeţās, un to attīstība balstīsies uz 

jau esošo infrastruktūru.  

Vietējos teritorijas plānojumos jāparedz katra jaunceļamā raţošanas 

objekta lietderīgums,lai nākotnē paredzamā celtniecība neradītu apdraudējumu 

bioloģiskajai daudzveidībai un ĪAD teritorijām. 

Visvairāk rajonā ir attīstītas sekojošas nozares- kokapstrāde, cūku un 

putnu audzēšana gaļas iegūšanai, gaļas izstrādājumu raţošana, zivju produkcijas 

pārstrāde. 

Informācija par kokapstrādes nozarē iesaistītajiem uzľēmumiem, to 

attīstības stratēģijas ir apkopojis Krāslavas novada domes projekts 

“Kokapstrādes sektora attīstības veicināšana Latgalē”, kas saľēmis EK Phare 

2000 programmas “Ekonomiskās un Sociālās Kohēzijas pasākumi Latgalē” 

atbalstu. Daugavpils novadā un Ilūkstes novadā ir reģistrēti un darbojas sekojoši 

uzľēmumi: 

 

 

ZS "AMA": Līksna. 

Darba profils: Kokmateriālu tirdzniecība. Gatera pakalpojumi. Taras 

materiālu sagatavošana. Koka logu, durvju izg. Koka suvenīru, dekoratīvo 

detaļu izg. Koka mēbeļu izg. Koka mēbeļu labošana,restaurācija. Mazo 

arhitektūras formu raţošana 

 

SIA "Koka nami": Kalkūnes pagasts. 

Darba profils: Apaļbaļku izstrādājumi.  

  

AS "Mazais Koncerns Stūrakmens": Špogi, Višķu pagasts.  

Darba profils: Kokmateriālu tirdzniecība. Taras materiālu sagatavošana. 

 

IU "Olana": Demenes pagasts. 

Darba profils: Meţizstrāde. Kokmateriālu tirdzniecība. Taras materiālu 

sagatavošana. 

 

Uz doto momentu liela daļa no novadā esošajām kokzāģētavām nav 

atbilstošas likumdošanas normām, tāpēc  nākotnē jāorientējas uz  kokzāģētavu 

raţošanas iekārtas modernizāciju. Moderni uzľēmumi ar pilnu produkcijas 

apstrādes ciklu var sekmīgāk konkurēt  tirgū un sasniegt augstākus ekonomiskos 

http://www.varaviksne.lv/kokapstrade/db_info.asp?uznemumsid=49
http://www.varaviksne.lv/kokapstrade/db_info.asp?uznemumsid=69
http://www.varaviksne.lv/kokapstrade/db_info.asp?uznemumsid=57
http://www.varaviksne.lv/kokapstrade/db_info.asp?uznemumsid=36
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rādītājus. Jāizstrādā un jārealizē projekti par mazvērtīgas koksnes un atlieku 

pārstrādi, izmantojot tās gan jaunu produkcijas veidu raţošanai, gan enerģijas 

ieguvei. 

 

Uzľēmējdarbības raksturojuma apkopojums: 

1. Daugavpils novadā un Ilūkstes novadā mazs uzľēmumu skaits, izplatītākie ir 

SIA un individuālie uzľēmumi, kas norāda uz  to, ka daudzi no tiem radīti 

izdzīvošanai, lai pelnītu iztiku sev un savām ģimenēm. Cēloľi tam ir  augstais 

bezdarba līmenis, nav pieprasījuma pēc iegūtās specialitātes. 

 

2.  Mazajiem uzľēmumiem nav papildus attīstības iespēju, problēmas ar: 

īpašuma ieķīlāšanu, tā novērtēšanu,  ilgtermiľa kreditēšanas  ar nelieliem 

kredītprocentiem, nodokļu atvieglojumi jaunajiem uzľēmumiem. 

 

3. Zināšanu trūkums, nevēlēšanās riskēt un uzľemties finansu risku 

uzľēmējdarbībā, bailes no konkurences, traucē uzľēmējiem savu preci vai 

pakalpojumu attiecīgi reklamēt vai meklēt jaunus un daţādākus tirgus, veidot 

jaunus uzľēmumus, piesaistot ES fonu līdzekļus. 

 

4.  Uzľēmējdarbību neveicina arī bieţās likumu maiľas, sevišķi grāmatvedības 

jomā, kas traucē plānot uzľēmumu darbību ilgākam laika posmam. 

 

LAUKSAIMNIECĪBA 
 

Daugavpils novadā un Ilūkstes novadā laukos dominē nelielas lauku 

saimniecības, kas neraţo produkciju pārdošanai. Vidēji vienā saimniecībā ir 

nodarbināti 1,9 cilvēki. Pašreizējos apstākļos saimniecībās lauku darbos bija 

nodarbināti galvenokārt saimniecību īpašnieki un viľu ģimenes locekļi. 

Zemnieku saimniecību skaits un vidējais lielums Daugavpils novadā un Ilūkstes 

novadā attēlots pielikuma Nr.9.  

 

 
5.tabula 

Lauksaimniecībā nodarbināto skaits Daugavpils novadā un Ilūkstes 

novadā 

 

Lauksaimniecī

bā 

nodarbināto 

skaits 

No lauksaimniecībā nodarbināto kopskaita  

strādāja, % 

Pilnu 

darba 

dienu 

Nepilnu darba dienu, stundas 

līdz 2 līdz 4 līdz 6 līdz 8 

20134 19,4 31,7 22,3 15,3 11,3 
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Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta datiem par zemes vienību 

lietošanas mērķiem Daugavpils novada teritorijā uz 2005.gada sākumu, var 

secināt, ka galvenā nodarbošanos rajonā ir lauksaimniecība – 180353,3 ha jeb 

71% no rajona kopplatības. Lauksaimniecības lietošanas mērķim tiek izmantoti 

98% no visas rajona lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Sprieţot pēc datiem 

tabulā, galvenā nodarbošanos rajonā ir graudkopība (lauksaimniecības 

lietošanas mērķim tiek izmantoti 99% no visas rajona aramzemes) un liellopu 

audzēšana (lauksaimniecības lietošanas mērķim tiek izmantoti 97% no visu 

rajona ganību platības). Lauksaimnieciskai darbībai tiek izmantoti 99% no visas 

rajona meliorētās zemes. Toties zemēs, kuri ir piešķirti lauksaimnieciskai 

darbībai, atrodas arī 42% no rajona meţu kopplatības, kas var apgrūtināt meţa 

saudzēšanas pasākumus. Pamatapbūve koncentrējas pārsvarā lauku 

saimniecībās – 75% no visas rajona zemes, kas ir aizľemta ar pagalmiem, ir 

izľemta lauksaimniecības lietošanas mērķim.   

 

6. tabula 

 

Lauksaimniecības lietošanas mērķim (LLM) 

izmantojamā zeme Daugavpils novadā un Ilūkstes novadā teritorijā 

(pēc VZD datiem uz 01.01.2006.) 

 

Nr. 

p.k. 
Zemes lietošanas veids Platība, ha 

% no LLM 

izmantojam

ās zemes 

kopplatības 

 

% no 

zemes 

lietošanas 

veida 

kopplatīb

as rajonā 

1. Lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme 
120477,9 67 98 

 tajā skaitā:    

 aramzeme 81544,5 45 99 

 augļu dārzi 1346,5 1,12 78 

 pļavas 8750,2 7 96 

 ganības 28836,7 24 97 

2. Meţs 37015,6 21 42 

3. Zeme zem ūdeľiem 2539,4 1,4 27 

 tajā skaitā:    

 dīķi 114,2 5 55 

4. Pārējās zemes 20320,4 11  

5. Meliorētā LIZ 59299 49 99 

 KOPĀ: 180353,3   
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Lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizľem 48,6% no Daugavpils 

novadā un Ilūkstes novadā kopējās platības, vislielākās LIZ īpatsvars kopējā 

platībā ir Demenes  pagastā , bet vismazākās – Šederes  pagastā. 

Pēc iestāšanā Eiropas Savienība ES Tiešos maksājumus var saľemt 

lauksaimnieks kurš apstrādā LIZ, veic lauksaimniecisko darbību vai uztur zemi 

labā lauksaimniecības un vides stāvoklī. Daļa no rajona zemniekiem ir 

izmantojuši iespēju saľemt SAPARD līdzekļus savu zemnieku saimniecību 

attīstībai. Tas ir  devis  manāmu iespaidu, kad zemnieki vairāk sāk paplašināt, 

kopt un apstrādāt zemes platības, iegādāties modernu tehniku, paplašināt 

raţošanas veidus un apjomus. Labvēlīgu ietekmi uzľēmējdarbības attīstībai 

laukos ir devusi Nelauksaimnieciskās attīstības programma, kur  īpaši 

atbalstāmo pagastu statusa 2003.gadā ieguva 18 rajona pašvaldības. 

Daugavpils novadā un Ilūkstes novadā nav nacionālās nozīmes 

lauksaimniecības polderu, kas attieksme  lauksaimniecības nozares attīstību 

kādā konkrētā Daugavpils novadā pašvaldībā. 

Novadā zeme nav īpaši labvēlīga lauksaimniecības attīstībai - lai panāktu 

labus raţas rādītājus ir jāieliek lielāki finansu līdzekļi salīdzinājumā ar, 

piemēram, Zemgales reģiona lauku zemēm. Lauksaimniecības ministrijas 

noteiktie mazāk labvēlīgie apvidi (MLA) skar lielāko novada pašvaldību 

teritoriju (skat . tabulu zemāk ) MLA teritorijas ir lauksaimnieciskai raţošanai 

mazāk labvēlīgi novadi, kuros zemi ir sareţģīti apstrādāt, tai ir zema augsnes 

auglība un zemi sociālekonomiskie rādītāji. MLA atbalsta mērķi ir sekmēt 

ilgspējīgu lauksaimniecisko darbību, kurā izmato videi draudzīgas metodes, un 

nodrošinātu ienākumu paaugstināšanos saimniecībās, kuras atrodas Mazāk 

labvēlīgos apvidos .  

                                                                                                                      7.tabula  

Mazāk labvēlīgo apvidu (MLA) teritorijas Daugavpils novadā un 

Ilūkstes novadā 

Latvijas MLA 2.kategorijas 

teritorijas 

Latvijas MLA 3.kategorijas 

teritorijas 

Administratīvā teritorija Administratīvā teritorija 

Dubnas pagasts Ilūkste 

Dvietes pagasts Subate ar lauku teritoriju 

Kalkūnes pagasts Ambeļu pagasts 

Kalupes pagasts Bebrenes pagasts 

Laucesas pagasts Biķernieku pagasts 

Līksnas pagasts Demenes pagasts 

Maļinovas pagasts Eglaines pagasts 

Nīcgales pagasts Medumu pagasts 

Tabores pagasts Naujenes pagasts 

Vaboles pagasts Pilskalnes pagasts 
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Višķu pagasts Salienas pagasts 

 Skrudalienas pagasts 

 Sventes pagasts 

 Šēderes pagasts 

 Vecsalienas pagasts 
 

 

 

DZELZCEĻA LĪNIJAS 
 

 Daugavpils novadu un Ilūkstes novadu šķērso vairākas dzelzceļa līnijas, 

pa kurām ir iespējams nokļūt arī kaimiľvalstīs – Lietuvā, Baltkrievijā, Krievijā, 

kas savukārt nodrošina rajona saistību arī ar citām Eiropas valstīm. Tās ir: 

dzelzceļa līnija Daugavpils -Eglaine – Paľeveţa (Lietuva), Rīga – Daugavpils – 

Krāslava, Daugavpils – Rēzekne. Pielikums Nr. 12 –Daugavpils rajona 

dzelzceļa infrastruktūra. 

Stratēģiskās (valsts) nozīmes dzelzceļa līnijas 

 

 
Dzelzceļa līnijas 

nosaukums 
Administratīvās teritorijas 

T17 Dzelzceļa līnija Indra 

– Daugavpils – 

Krustpils – Rīga 

Daugavpilī, Daugavpils rajona 

Biķernieku, Naujenes, Līksnas, Vaboles, 

Kalupes un Nīcgales pagastos,  

T18 Dzelzceļa līnija 

Kārsava - Rēzekne – 

Daugavpils - Grīva- 

Kurcums 

 Daugavpils rajona Višķu, Dubnas, Maļinovas, 

Naujenes, Līksnas, Kalkūnes, Laucesas, 

Demenes un Medumu pagastos, Daugavpilī 

 

Dzelzceļš ,tā līniju diezgan izdevīgā izvietojuma dēļ, būtu novadā 

attīstāms un varētu nodrošināt tam papildus iespējas.  Taču pašreizējā situācija 

Latvijas dzelzceļā nekādi  neveicina to, jo daudzviet dzelzceļa pasaţieru 

satiksme ir slēgta, jo neesot rentabla un pārvadājumu apjoms samazinās. No 

1999.gada 1.maija dzelzceļa satiksme slēgta arī posmā Daugavpils – Rēzekne. 

Daugavpils novada un Ilūkstes novada plānojums neparedz jaunu  dzelzceļa 

līniju izbūvi. 

Esošajās dzelzceļa līnijās ir izvietotas 10 dzelzceļa staciju ēkas, no tām 

līnijā Indra – Daugavpils – Krustpils – Rīga ir  5  dzelzceļa stacijas, arī 

līnijā Kārsava - Rēzekne – Daugavpils - Eglaine - Kurcums ir 5 dzelzceļa 

stacijas .  

 

 

GALVENIE AUTOCEĻI 
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Autoceļu tīkls rajona teritorijas plānojumā ir parādīts kā būtisks rajona 

attīstības faktors, kas nodrošina daudzveidīgas saiknes apdzīvotajām vietām. 

Sadarbībā ar VZD Dienvidlatgales reģionālo nodaļu ir izstrādāta Daugavpils 

navadu ceļu karte.  

Visi Latvijas autoceļi pēc to nozīmes iedalāmi:  

1) valsts autoceļos: 

a) galvenajos valsts autoceļos, kas Latvijas Republikas ceļu tīklu 

savieno ar citu valstu ceļu tīklu un Latvijas Republikas 

galvaspilsētu - ar novadu administratīvajiem centriem;  

b) 1.šķiras valsts autoceļos, kas rajonu administratīvos centrus 

savieno savā starpā un citus republikas nozīmes administratīvos, 

saimnieciskos un kultūras centrus - savā starpā un ar rajonu 

administratīvajiem centriem vai ar valsts autoceļiem;  

c) 2.šķiras valsts autoceļos. Tie ir pārējie valsts autoceļi, kuri par 

tādiem noteikti saskaľā ar Latvijas Republikas Satiksmes 

ministrijas un pašvaldību iestāţu vienošanos; 

2) pašvaldību ceļos;  

3) uzľēmumu (lauksaimniecības, meţsaimniecības, energosaimniecības 

u.c. uzľēmumu) ceļos;  

4) māju ceļos. 

 
9.tabula 

 

Valsts galvenie autoceļi Daugavpils novadā un Ilūkstes novadā 
 

 Objekts Atrašanās vieta 

T6 Autoceļš A6 Rīga – 

Daugavpils -Krāslava- 

Latvijas-Baltkrievijas robeţa 

(Pāternieki) 

Daugavpils novada Nīcgales, Līksnas 

un Naujenes pagastos 

T13 Autoceļš A13 Latvijas-

Krievijas robeţa (Grebľeva) 

- Rēzekne - Daugavpils – 

Latvijas-Lietuvas robeţa 

(Medumi) 

 Daugavpils novada Višķu, Dubnas, 

Maļinovas, Naujenes, Kalkūnes un 

Medumu pagastos 

T14 Autoceļš A14 Daugavpils 

apvedceļš 

Daugavpils novada Kalkūnes, Sventes, 

Līksnas un Naujenes pagastos 
 

 Daugavpils novadā un Ilūkstes novadā teritorijā esošo valsts galveno 

autoceļu garums sastāda 150 km, kas visi ir ar asfaltbetona segumu, 1.šķiras 

autoceļu garums savukārt ir 170,796 km, no kuriem 135 km jeb 81,23% ir 

asfaltēti, bet atlikušie 18,77% - ar šķembu vai grants segumu. 2.šķiras autoceļu 

kopgarums ir 571,801 km, kur 125,3 km jeb 21,56% ir asfaltēti vai ar citādi 
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bituminizēto segumu, bet 426,26 km (73,35%) ir ar šķembu vai grants segumu, 

bet pārējie - grunts vai ar uzlabotu grunts segumu.  

Novadu ceļu kopgarums ir 2452,54 km. Vislielākā šī saimniecība ir Demenes 

pagastam, kur šo ceļu garums ir 158 km. un Tabores pagastā  - 146 km. 

Pašvaldību ceļu garums (pielikums Nr.11.) 

Novadu teritorijas plānojumā ir noteikti prioritāri rekonstruējamie 

autoceļu posmi, kā arī parādīti jaunbūvējamie Iekšlietu īpašumu valsts aģentūras 

autoceļi. 

 

 

 

 

NAFTAS UN NAFTĀS PRODUKTU VADI 
 

Daugavpils novadā un Ilūkstes novadā teritoriju šķērso divi SIA „ 

LatRosTrans„ maģistrālie naftas cauruļvadi, maģistrālais naftas produktu 

cauruļvads (MNPV 90,550 km -158,175 km) ar ievadu LRDS „Ilūkste„. Gar 

maģistrālajiem naftas cauruļvadiem ieguldīti divi 80 km gari maģistrālie sakaru 

kabeļi ar ievadu sakaru mezglā Daugavpilī (MNPV 124 km) un ievadu LRDS 

„Ilūkste„ sakaru mezglā (MNPV 147 km). Ir uzstādīti radioreleju sakaru līnijas 

masti ( MNPV 99 km,139 km TC Daugavpils, MNPV 147 km ,156 km,158 km 

, Subate ), kā arī izvietotas citas tehnoloģiskās būves. 

 

Naftas un naftas produktu vadi, kas šķērso Daugavpils novada un Ilūkstes 

novada teritoriju 

 

T25 Naftas un naftas 

produktu vads 

Polocka - Ventspils 

Daugavpils novada Salienas, Vecsalienas, 

Skrudalienas, Laucesas, Kalkūnes, Sventes un 

Šēderes pagastos 
          

 Maģistrālo naftas vadu trases paredzētas maģistrālā naftas vada 

ekspluatācijai un tā apkalpes objektu izvietošanai. Maģistrālais naftas vads no 

Krievijas (Polocka)  līdz Ventspils pilsētas jūras ostai šķērso Daugavpils novadu 

un naftas vada posma kopgarums Daugavpils novadā ir 57 km. 

 

Maģistrālais gāzes vadi  

Novada teritorijas plānojumā parādīti maģistrālie gāzes vadi un gāzes 

spiediena regulēšanas punkti. 

 

Maģistrālie gāzes vadi Daugavpils novadā un Ilūkstes novadā 
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T31 Gāzes vads Rīga – 

Daugavpils 

 Daugavpils novada Kalupes, Vaboles, 

Maļinovas un Līksnas pagastos un Daugavpilī 
 

 Maģistrālais gāzes vads Rīga – Daugavpils nodrošina Jēkabpili, 

Līvānus un Daugavpili ar dabas gāzi. Gāzes vads šķērso Daugavpils 

novada teritoriju gar Daugavas vienu krastu. Perspektīvā uzľēmums „ 

Latvijas gāze” piedāvā gāzes vada tālāko izbūvi uz citām pašvaldību 

teritorijām, kas atrodas Daugavas otrā krastā, taču jāizvērtē ekonomiskais 

lietderīgums un izmaksu efektivitāte. Līksnas pagasta teritorijā atrodas 

gāzes regulēšanas stacija.  

 

 

 

 

LIDOSTAS 
 

Daugavpils novadā atrodas 4 teritorijas, kuras padomju laikos tika 

izmantotas kā lidlauki (sk. tabulu). Ľemot vērā lidlauku izvietojumu novadā 

teritorijā, var secināt, ka novadā ir labas priekšrocības  mazās aviācijas 

attīstībai.  

Pašlaik lidaparātu nosēšanas un pacelšanas vajadzībām tiek izmantoti 

tikai 2 no bijušiem lidlaukiem. 

 

Bijušo lidlauku teritorijas Daugavpils novadā un Ilūkstes novadā 

 

Lidlauka nosaukums Administratīvā teritorija 
Tiek 

izmantots  

Lidlauks „Grīva” Kalkūnes pagasts + 

Līksnas pagasta lidlauks Līksnas pagasts - 

Lidlauks „Lociki”(lidosta 

„Daugavpils”) 

Naujenes pagasts 
+ 

Višķu pagasta lidlauks Višķu pagasts - 
 

 Saskaľā ar LR Satiksmes ministrijas Civilās aviācijas administrācijas 

informāciju, 2005.gada sākumā Daugavpils novadā nebija neviena sertificēta 

lidlauka, tātad nav arī neviena sertificēta lidlauka ekspluatanta. Līdz ar to 

novadā pašlaik nepastāv nekādas lidojumu ierobeţojumu zonas. 

 Lidlauka „Lociki” (pašreizējs lidlauka nosaukums – nosēšanās laukums 

„Daugavpils”) (Naujenes pagasts) teritorijas pašreizējs īpašnieks ir pašvaldības 

SIA „Daugavpils lidosta”, kuram pieder beztermiľa nosēšanās laukuma 

sertifikāts, kas apliecina, ka nosēšanās šajā laukumā var tikt izpildītas, veicot 

lidojumus pēc vizuālo lidojumu noteikumiem un ja gaisa kuģa pacelšanas masa 

nav lielāka par 35 tonnām. 
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 Bijušā lidlauka „Lociki” teritorijā atrodas un darbojas meteostacija, kā arī 

radiobāka VOR/DME, kura pieder A/S „Latvijas gaisa satiksme” un ir paredzēta 

lidojumu nodrošināšanai uz trases un gaisa transporta līdzekļu nosēšanās 

vajadzībām.  

   Lidlauka „Grīva” (Kalkūnes pagasts) teritorija pieder LR Nacionālo bruľoto 

spēku Gaisa spēkiem. Lidlauks ir paredzēts mācību lidojumu nodrošināšanai un 

izpletľlēcēju apmācībai. Tā apsaimniekošanu nodrošina S/O „Daugavpils 

izpletľlēcēju sporta klubs” (D.I.S.K.). 

 

Hidroelektrostacijas  
 

Novada teritorijas plānojuma grafiskajā daļā ir parādītas esošās mazās 

hidroelektrostacijas, kā arī upes (upju posmi), uz kurām, pamatojoties uz LR 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.27 "Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz 

kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot 

hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus" .  

Novada teritorijas plānojums neparedz jaunu mazo hidroelektrostaciju 

būvniecību līdz 2015.gadam.  

Lielais upju skaits novadā varētu tikt uzskatīts kā potenciāls mazo 

hidroelektrostaciju attīstībai, jo pirms Otrā pasaules kara šajā teritorijā to bija 

ievērojami daudz. Taču nav sagaidāms, ka to skaits varētu pieaugt, jo 

ekonomiskais efekts ir niecīgs, taču iespaids uz vidi bieţi pat negatīvs, īpaši 

attiecībā uz ainavu vērtībām.  

Saskaľā ar Ministru Kabineta noteikumiem, uz 10 upēm, kuras šķērso 

Daugavpils novada teritoriju, turpmāk ir aizliegta hidroelektrostaciju būve: 

Borne, Dubna, Dviete, Eglaine, Ilūkste, Līksna, Laucesa, Poguļanka, Tartaks 

(posma no Cirīšu ūdenskrātuves aizsprosta līdz ietekai Luknas ezerā), Viesīte. 

Novados pašlaik darbojas 5 mazās hidroelektrostacijas. (pielikums 

Nr.10.) 

 

 Elektropārvaldes līnijas un transformatoru stacijas  

Novada teritorijas plānojumā ir parādītas šādas elektropārvades līnijas:  

 esošās 330 kV elektropārvades līnijas;  

 esošās 110 kV elektropārvades līnijas.;  

 perspektīvās 330 kV elektropārvades līnijas;  

 perspektīvās 110 kV elektropārvades līnijas.  

Tāpat kā Daugavpilī, arī novadu teritorijā elektroenerģiju patērētājiem piegādā 

akciju sabiedrības “Latvenergo” uzľēmums Austrumu elektriski tīkli. 

Rajonā esošo sadales tīklu raksturojums parādīts tabulā. 
 

8.tabula 

 

Daugavpils novadā un Ilūkstes novadā elektropārvaldes sadales tīkli 
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Gaisvadu līnijas Garums 

20 kV 1284,8 km 

20 kV (izolētie vadi) 0,735 km 

0,4 kV 3047,5 km 

Piekarkabeļi 20,508 km 

Kabeļu līnijas Garums 

20 kV 4, 294 km 

0,4 kV 3,12 km 

TP  

Gab. 665 

MVA 90,93 
  

Novadā realizētās elektroenerģijas patēriľš nepalielinās, bet  tas pat 

samazinājās, kam par iemeslu ir dzīves līmeľa pazemināšanās un raţošanas 

apjomu samazināšanās. Elektroenerģijas zudumi pieaug. Tie tiek iedalīti 

tehniskajos, kas tiek saistīti ar esošajiem transformatoriem, kas pie pašreizējām 

jaudām nav noslogoti un komerczudumi, kas rodas, nelikumīgi izmantojot 

elektroenerģiju. 

Novadu teritorijas plānojums neparedz jaunu apakšstaciju būvniecību līdz 

2015.gadam.  

330 kV sadales punkts "Līksna" ir nozīmīgs elektroenerģijas pārvades 

mezgls, kas nodrošina elektroenerģijas tranzītu starp Lietuvas un Latvijas 

energosistēmām – 330 kV līnija LNr.451 savieno Līksnas apakšstaciju ar 

Ignalinas AES apakšstaciju. SP "Līksna" ir būvēts 1982.-1983.gadā. 2003.gadā 

tika uzsākta 330 kV SP "Līksna" rekonstrukcija. SP “Līksna” rekonstrukcija ir 

vitāli nepieciešama Latvijas enerģētikas nozarē, tieši dēļ saites Līksna – 

Ignalinas AES stratēģiskās nozīmības: pēc Ignalinas AES darbības 

pārtraukšanas paredzama Lietuvas energosistēmas ģenerējošo jaudu 

nepietiekamība, kas savukārt palielinās elektroenerģijas tranzīta plūsmu. Šo 

iemeslu dēļ ir nepieciešama SP “Līksna” efektīva operatīvā darbība, kas 

rekonstrukcijas rezultātā tiks nodrošināta pateicoties modernām un drošām 

iekārtām. 
 

 

3. DAUGAVPILS NOVADU UN ILŪKSTES NOVADU TERITORIJĀ 

IESPĒJAMIE APDRAUDĒJUMI (tai skaitā ar pārobežu iedarbību) 

 

 

3.1. DABAS KATASTROFAS 

 

PLŪDI UN LIETUSGĀZES 
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Plūdu apdraudētās teritorijas  
 

 Daugavas baseina hidroloģiskā reţīma raksturīgākās īpatnības ir augsti un 

ilgstoši pali.  

 Daugavpils novadu teritorijas applūšana ir saistīta ar ilgstošiem lietainiem 

periodiem un pavasara paliem, ko izraisa strauja sniega kušana, ledus iešana un 

ledus sastrēgumi. Visbieţāk plūdi veidojas kādas upes atsevišķos posmos ar 

zemiem lēzeniem krastiem, kad veidojoties viţľiem, samazinās upes aktīvais 

šķērsgriezums un caurplūdums. 

Vidējais plūdu sākums ir marta beigās. Ledus iešanas laikā Daugavā 

gandrīz katru gadu veidojas ledus sastrēgumi lejpus Daugavpils, pie 

Vaikulāniem (25 km lejpus Daugavpils) un Jersikas. Tas izsauc strauju 

ūdenslīmeľa celšanos, bieţi tiek appludinātas lauksaimniecības  zemes, 

apdzīvotas vietas, ceļi, atsevišķas viensētas. Pēc sastrēguma pārraušanas ledus 

iet uz leju, veidodams jaunus sastrēgumus, applūdinot  galvenokārt kreisā krasta 

teritorijas. Līdz ar ko lielos palos ūdens līmenis Dvietes lejtecē pavasarī var 

celties vairāk nekā 6 m virs mazūdens perioda līmeľa. Kritisko situāciju parasti 

vairāk veido nevis ledus sastrēgumi, bet aiz tiem sekojošais ūdens vilnis. Palu 

ūdens līmeľa krišanās notiek lēnāk. Ūdeľiem bagātos pavasaros palu perioda 

ilgums palienēs var sasniegt 3 mēnešus (no marta vidus līdz jūnija vidum).  

 1980-to gadu vidū institūts “Meliorprojekts” izstrādāja Daugavas baseina 

ūdenssaimniecisko pasi, kur tika aprēķinātas 1% un 10% potenciāli applūstošās 

platības gar visām Daugavas baseina upēm, garākām par 10 km.  

 Galvenā potenciāli applūstošā teritorija ir Daugavas ieleja. Pielikums  

Nr.14. 

 Galvenās paaugstināta applūšanas riska teritorijas Daugavas baseinā ir 

Daugavas paliene posmā Jēkabpils-Daugavpils, kā arī Dvietes paliene. 

Pārējās teritorijās plūdi ir lokāli, nav ilgstoši,  postījumi parasti ir nelieli un 

grafiskajā daļā parādītas aptuvenas 1% (plūdi atkārtojas vidēji reizi 100 gados) 

applūstošās teritorijas, galvenokārt upju palienes un pieguļošās pļavas. Bet 

diemţēl, pašlaik nav kartogrāfisko materiālu, kas ļautu applūstošās teritorijas 

iestrādāt  rajona vai vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu grafiskajās daļās tā, 

lai varētu pietiekoši precīzi norādīt applūšanas riska teritoriju robeţas.  
 

 

 

Vētra, lietus gāzes, snigšana, apledojums, sniega sanesumi 

Iedzīvotājus, tautsaimniecības objektus var apdraudēt vētra ar vēja 

ātrumu 25 m/s un vairāk, kā rezultātā var radīt elektronisko sakaru līniju un 

elektrolīniju pārrāvumus. Var tikt sagrautas vai bojātas dzīvojamās mājas un 

raţošanas ēkas, izraisītas transporta avārijas, meţu postījumi, autoceļu un ielu 

aizsprostojumi (nogāzti koki, konstrukcijas). 
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Nokrišľu daudzums 50 mm un vairāk 12 stundās, var izsaukt ūdens līmeľa 

celšanos upēs, applūdinot zemākās vietas, māju pagrabus u.c.. 

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

vairāk, putenis un apledojums var izsaukt transporta kustības traucējumus, 

transporta avārijas, elektropārvades un elektronisko sakaru līniju bojājumus, 

elektroenerģijas padeves pārtraukumus, meţu postījumus. 

 

Mežu un kūdras purvu ugunsgrēki 

 

Meţa ugunsnedrošo laika posma sākumu visā valsts teritorijā nosaka 

Valsts meţa dienests ar rīkojumu. Meţa ugunsnedrošais laika posms atkarīgs no 

meteoroloģiskajiem apstākļiem un ilgst no sniega nokušanas līdz rudens 

lietavām. Ugunsbīstamākās ir jaunaudzes un vidēja vecuma skujkoku audzes.  

Valsts meţa dienesta Dienvidlatgales virsmeţniecība, Daugavpils navadā 

organizē meţu ugunsdrošības uzraudzību un ugunsgrēku ierobeţošanu. Pēc 

virsmeţniecības pieprasījuma, palīdzību ugunsgrēku ierobeţošanā sniedz 

VUGD Latgales reģiona brigāde, kā arī citas valsts un pašvaldību iestādes. 

 

 Zemestrīces 
Latvijas teritorija neatrodas seismiski aktīvajā zonā, bet esošie statistikas 

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

konstatētas 28, tai skaitā arī samērā stipras zemestrīces. 

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

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

 Latvijā ir izdalītas vairākas konstatētās un potenciālās seismogēnās zonas, 

kur iespējamas zemestrīces. Visbieţāk daţādi seismoloģiskie notikumi tiek 

fiksēti piekrastes rajonos,  kā arī Zemgalē un Latgalē.    Latvijas Vispārējās 

seismiskās rajonēšanas karte (13.pielikums). 

 Latvijā līdz 2006.gadam bija tikai viens seismisko notikumu reģistrācijas 

punkts Valmieras tuvumā aprīkots ar novecojušu aparatūru. 2006.gadā uzstādīta 

jauna novērojumu stacija Slīterē. 

 

 

3.2. TEHNOGĒNĀS KATASTROFAS 

 

Daugavpils novada teritorijā iespējamas sekojošas tehnogēnā rakstura 

katastrofas: 

1. Transporta avārijas: 
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 pasaţieru un kravas vilcienu avārijas Daugavpils dzelzceļa mezglā; 

 transporta avārijas uz automaģistrālēm, ielām un dzelzceļa 

pārbrauktuvēm; 

 avārijas maģistrālajos un sadales gāzes vados. 

2. Ugunsgrēki: 

 ēkās, rūpniecības objektu komunikācijās un tehnoloģiskajās 

iekārtās; 

 dzīvojamās,sadzīves un kultūras nozīmes ēkās un būvēs; 

3. Avārijas ar spēcīgas iedarbības bīstamo vielu izmešanu  

              (izmešanas draudiem) vidē: 

 avārijas ar SIIV izmešanu vidē glābšanas laikā, transportējot un 

pārstrādājot tautsaimniecības objektos; 

 SIIV veidošanās un izplatīšanās ķīmiskas reakcijas procesā, kurš 

sākās avārijas rezultātā; 

 avārijas gāzes uzpildes stacijās. 

4. Avārijas ar radioaktīvo vielu izmešanu (izmešanas draudiem) vidē: 

 avārijas kodolobjektos ārvalstīs (Lietuvā,Krievijā,Zviedrijā, Somijā 

un citu valstu teritorijā darbojošās atomu elektrostacijās); 

 zemes mākslīgā pavadoľa ar radioaktīviem materiāliem nokrišana 

novada teritorijā; 

 avārija kodolmateriālu un radioaktīvo vielu transportēšanas laikā; 

 nozaudētie kodolmateriāli un radioaktīvās vielas. 

5. Pēkšľa būvju sabrukšana: 

 transporta komunikāciju (viaduktu, tiltu, pāreju) sabrukšana; 

 raţošanas būvju sabrukšana, tai skaitā arī skursteľi; 

 dzīvojamo būvju sabrukšana. 

6. Avārijas enerģētikas un sakaru uzľēmumos: 

 avārijas siltuma stacijās (SSt); 
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 avārijas elektroenerģijas sistēmās ar ilgstošu (īslaicīgu) elektrības 

piegādes pārtraukšanu patērētājiem; 

 tramvaju elektrisko kontaktu līniju bojājumi. 

7. Avārijas komunālajos uzľēmumos: 

 avārijas ūdens apgādes sistēmās; 

 avārijas siltuma apgādes sistēmās; 

 avārijas gāzes apgādes sistēmās un tīklos; 

 avārijas kanalizācijas sistēmās un attīrīšanas iekārtās ar lielu 

apjomu netīrumu noplūdi. 

 

 

 

1) VIDES RADIOAKTĪVAIS PIESĀRĽOJUMS 

Radioaktīvā piesārľojuma iespējamie avoti var būt: 

1) enerģētisko kodolreaktoru avārijas ar radionuklīdu noplūdi; 

2) avārijas radioaktīvā materiāla pārvadājumu laikā; 

3) nesankcionētas darbības ar jonizējošā starojuma avotiem; 

4) kosmisko objektu ar jonizējošā starojuma avotiem avārijas; 

5) kodolieroču pielietošana. 

 

 

 Enerģētisko kodolreaktoru avārijas 
 

Potenciāli bīstamākais kodolobjekts Latvijai ir Ignalīnas 

atomelektrostacija, jo tā atrodas 8 km attālumā no Latvijas robeţas. 30 km 

neatliekamo aizsardzības pasākumu plānošanas zonā ap Ignalīnas 

atomelektrostaciju atrodas daļēji Daugavpils pilsēta un Daugavpils novada 8 

pagasti. 100 km ilgtermiľa aizsardzības pasākumu plānošanas zonā ap Ignalīnas 

atomelektrostaciju atrodas Daugavpils, Krāslavas, Preiļu rajoni, kā arī daļēji 

Rēzeknes un Jēkabpils. 

 

 

Radioaktīvo materiālu transportēšana 

 Pārvadājot radioaktīvās vielas, transporta līdzekļa avārijas gadījumā var 

notikt novada teritorijas daļas piesārľojums ar radioaktīvām vielām. 
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Radioaktīvā piesārľojuma zona tad var izveidoties jebkurā transporta 

maģistrāles vietā, kur notikusi transporta līdzekļa avārija.  

 Radioaktīvās kravas Daugavpilī pārvadā Bīstamo atkritumu pārvaldības 

aģentūra ar specializēto transportu pa noteiktiem maršrutiem. 
 

  Nesankcionētas darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, 

kodoltehnisko ieroču pielietošana 

 

 Nevar izslēgt radioaktīvo vielu izmantošanu terora aktos. Ja juridiska vai 

fiziska persona ir atradusi jonizējošā starojuma avotu ārpus tā atļautās 

izmantošanas vai glabāšanas vietas, personai par to jāinformē VUGD vai 

Radiācijas drošības centrs.  

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

tiks pielietoti reģionālo bruľoto konfliktu gaitā, tomēr jāatzīmē, ka to glabāšanai 

ir piemērots attiecīgs drošības līmenis.  

 

 

  Kosmisko objektu ar jonizējošā starojuma avotiem avārijas 

 

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

atrodas radioaktīvas vielas. Atkarībā no avārijas vietas, saindējums var skart 

daļu Daugavpils novada teritoriju. Radioaktīvās vielas šai gadījumā būs 

izkliedētas gaisā un, nosēţoties zemē, piesārľos augus, ūdeni, produktus, kā arī 

nodarīs kaitējumu cilvēku veselībai. 

 

2) Bīstamo vielu noplūde 

Daugavas iespējamais piesārľojums 

 

Piesārľojums no Baltkrievijas teritorijas pa ūdeni (Daugavu) vairākkārt ir 

sasniedzis Latviju – pēc cianīdu noplūdes no rūpnīcas Novopolockā 1991.gadā, 

kad Daugavpilī un Rīgā tika apturēta dzeramā ūdens ľemšana no Daugavas, kā 

arī pēc vairākām avārijām kanalizācijas sistēmās Vitebskā un Polockā. 

Baltkrievijas puses veiktā riska pārvaldība ir nepietiekama, bet sniegtā 

informācija regulāri ir nepilnīga un novēlota. Tā 2007.gada 23.martā 

Baltkrievijā, Vitebskas apgabalā, notika avārija Krievijas kompānijai "Zapad-

Transnefteprodukt" piederošajā naftas produktu maģistrālajā cauruļvadā 

"Druţba", pēc avārijas vidē nokļuva aptuveni 220 tonnas dīzeļdegvielas, no 

kurām Latvijas teritorijā nonāca apmēram 4 tonnas piesārľojuma. 

Tieši Latvijas – Baltkrievijas pierobeţā piesārľojuma risks ir vislielākais, 

to pierāda arī fakts, ka atkārtota avārija tai pašā naftas produktu vadā, kas radīja 
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vairāk nekā 300 tonnu dīzeļdegvielas noplūdi, notika tikai pēc daţām nedēļām, 

tomēr tika lokalizēta un Daugavas ūdeni nesasniedza. 

Vides ministrijas sagatavotā programma ilgtermiľā saskan ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2000.gada 23.oktobra Direktīvas 2000/60/EK, ar ko 

izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā, īstenošanas 

mērķiem – samazināt Daugavas pārrobeţu piesārľojumu un tādējādi uzlabot 

Rīgas jūras līča un Baltijas jūras ūdens kvalitāti, tai skaitā ierobeţojot ķīmisko 

vielu klātbūtni ūdenī un samazinot piesārľojuma riskus un avāriju sekas. 

Lai sasniegtu šos mērķus, programmā ietvertie pasākumi iedalāmi trijās 

kategorijās: 

 Tehniskie pasākumi saistāmi ar stacionāru bonu aizsprostu/enkuru vietu 

izbūvi Daugavas posmā no Baltkrievijas robeţas līdz Daugavpilij vairākos 

šķērsprofilos, nodrošinot tehnikas piekļuvi un iespējas uzstādīt un apkalpot 

bonas, savākt no tām piesārľojumu un uzglabāt to līdz transportēšanai uz 

utilizācijas vietu. Šādu stacionāru bonu aizsprostu/enkuru izveide ievērojami 

atvieglos upes aizšķērsošanu ar upju bonām iespējamas avārijas gadījumā, kā 

arī ļaus izvērst tehniku un sadarboties VUGD speciālistiem ar vides 

ekspertiem un piesārľojuma sanācijas speciālistiem. 

 Iepirkumi un speciālistu apmācība tehnikas izmantošanā paredz apsvērt 

jautājumu par VUGD Krāslavas un Daugavpils struktūrvienību apgādi ar upju 

bonu virtenēm un papildu tehniku izvietošanai Daugavā arī tad, ja stacionāras 

bonu aizsprostu/enkuru vietas kādu apsvērumu dēļ vēl netiek ierīkotas. 

 Sadarbības uzlabošana reģionālajā līmenī rīcībspējas paaugstināšanai avāriju 

gadījumos ietver gan sadarbību starp valsts institūcijām, gan pašvaldību 

iesaisti un reģiona zinātniskā potenciāla izmantošanu. 

 

3) Transporta avārijas 

 

Avārijas var notikt uz autoceļiem, dzelzceļa un ar gaisa kuģiem.  

Autotransporta avārijas var izraisīt autotransporta tehniskais stāvoklis, 

satiksmes drošības noteikumu neievērošana,  kā arī terorisms. Paaugstinātu 

bīstamību rada nekvalitatīvi ceļu segumi un transportlīdzekļu intensīva kustība 

pa ceļiem, kas ved cauri apdzīvotām vietām. 

Dzelzceļa avārijas var izraisīt ritošā sastāva bojājumi, terora akti uz 

dzelzceļa vai savstarpēja vilcienu sadursme pārmiju bojājumu rezultātā u.c.. 

Avārijas uz dzelzceļa un autotransporta avārijas var izraisīt sprādzienus, 

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

vides piesārľošanu. 

Daţādu iemeslu dēļ (nelabvēlīgi laika apstākļi, dispečeru kļūdas, terora 

akts, gaisa kuģu tehniskie bojājumi u.c.) var notikt aviācijas nelaimes gadījumi. 

Tas rada draudus gaisa kuģī esošajiem pasaţieriem un iedzīvotājiem gaisa kuģa 

nogāšanās vietā. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:LV:HTML
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3.3. SABIEDRISKĀS NEKĀRTĪBAS, TERORA AKTI, 

BRUĽOTI       

       KONFLIKTI  

Sabiedriskās nekārtības 

Sabiedriskās nekārtības rodas atsevišķu iedzīvotāju grupu 

neapmierinātības rezultātā, protestējot pret valsts vai pašvaldību institūciju 

darbību vai bezdarbību, kā arī masu pasākumu organizēšanas laikā. 

Sabiedrisko nekārtību rezultātā var tikt nodarīts kaitējums cilvēku 

veselībai, izdemolētas valsts un pašvaldību iestādes, sabojāti transporta līdzekļi 

utt.  
 

Terora akti 

 Ľemot vērā, ka Latvija ir NATO un ES dalībvalsts un NBS vienības 

līdzdarbojas starptautiskajās operācijās Irākā, Afganistānā un Kosovā par reālu 

apdraudējuma faktoru nacionālajai drošībai ir jāuzskata starptautiskais 

terorisms. 

Teroristiski uzbrukumi var tikt vērsti pret cilvēkiem, kā arī pret 

nacionālajai drošībai svarīgiem valsts objektiem (īpaši transporta infrastruktūras 

objektiem). Tomēr pastāv arī iespēja, ka teroristi var izvēlēties t.sk. „vieglos 

mērķus” – objektus, kuros pastāvīgi uzturas daudz cilvēku un kurus, ľemot vērā 

to specifiskās funkcijas, ir grūti aizsargāt pret teroristiska rakstura uzbrukumiem 

(tirdzniecības centri, sporta un izklaides kompleksi, viesnīcas, augstceltnes utt.).  

 

Bruľoti konflikti 

 

 Bruľotā konfliktā parasti tiek iesaistītas nelielas bruľotas grupas, veicot 

attiecīgas teritorijas vai uzľēmuma apšaudi vai bombardēšanu. 

Darbības un pasākumu formas bruľota konflikta vai sabiedrisko nekārtību 

draudu gadījumā atkarīgas no tā, cik daudz laika ir atlicis līdz reālām darbībām. 

Visbīstamākā problēma ir laika trūkums, tāpēc nepieciešams paredzēt atbilstošu 

rīcību šāda apdraudējuma gadījumā (evakuācija, pārvaldes slēgšanas procedūra 

un citi nepieciešamie pasākumi). Viss minētais jāveic jau ilgi pirms 

apdraudējums kļuvis par realitāti.  
 

 

3.4. Epidēmijas, epizootijas, epifitotijas 

 

Par cilvēku masveida saslimšanas un sevišķi bīstamu infekciju avotiem 

var uzskatīt pārtikas un lauksaimniecības produktu pārstrādes uzľēmumus, 
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uzľēmējsabiedrību un individuālo tirdzniecību, sadzīves pakalpojumu un 

medicīnas iestādes. Potenciāli   var prognozēt difterijas, tularēmijas, butolisma, 

brucelozes, salmonelozes, dizentērijas un venērisko slimību uzliesmojumus. 

Nav izslēgta liela skaita iedzīvotāju saslimšana  ar encefalītu. 

Epizootija – dzīvnieku infekcijas slimība, kurai raksturīga dzīvnieku 

masveida saslimšana un strauja izplatība un kura rada lielus sociālekonomiskos 

zaudējumus, ierobeţo starptautisko tirdzniecību ar dzīvniekiem un  dzīvnieku 

izcelsmes produkciju. Mājlopu un mājas dzīvnieku masveida saslimšanu un 

bīstamu inficēšanos galvenokārt var izraisīt saindēta barība un kontakti ar 

daţādām  bīstamām slimībām inficētiem mājas dzīvniekiem, meţa dzīvniekiem 

un zvēriem. 

Epifitotijas 

Epifitotijas ir augu saslimstības. Augu masveida saslimšana rajona teritorijai 

nav raksturīga. 

4. Minēto katastrofu iespējamās sekas. 

 

Plūdi 

Atkarībā no laika apstākļiem, Daugavā, pavasarī var veidoties ievērojami 

ledus sastrēgumi, kā rezultātā, ik gadu ledus iešanas laikā, Daugavai 

pieguļošajos rajona pagastos veidojas pavasara plūdi, nodarot lielāku, vai 

mazāku kaitējumu cilvēkiem, īpašumam un videi. Tiek apdraudētas 

komunikāciju, dzeramā ūdens un energoapgādes sistēmas, pasliktinās 

appludināto teritoriju sanitārais stāvoklis. 

Visapdraudētākās vietas Daugavā ir no Pļaviľu hidroelektrostacijas (HES) 

ūdenskrātuves līdz Daugavpils pilsētai. Novadā plūdi var notikt pat 2 reizes 

gadā. 

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

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

likvidēšanas nepieciešams veikt pasākumus vides atveseļošanai (piemēram: aku, 

pagrabu un citu piesārľotu vietu attīrīšana un dezinfekcija). 

 

Vētra, lietusgāzes, apledojums, sniega sanesumi 

Šo dabas katastrofu rezultātā var notikt sakaru un elektrolīniju pārrāvumi, 

kontaktu un kabeļu bojājumi pilsētu un rajona teritorijā. Var tikt sagrautas vai 

bojātas dzīvojamās mājas un raţošanas ēkas, izraisītas transporta avārijas, meţu 

postījumi, autoceļu un ielu aizsprostojumi (nogāzti koki, konstrukcijas). 

Lietus ar nokrišľu daudzumu, 50 mm un vairāk, 12 stundās un ilgāk, var 

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

utt. 

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

vairāk, putenis un apledojums var izsaukt transporta kustības traucējumus, 
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transporta avārijas, elektropārvades un sakaru līniju bojājumus, elektroenerģijas 

padeves pārtraukumus, meţu postījumus.  
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 Mežu un kūdras purvu ugunsgrēki 

Teritorijas ar paaugstinātu ugunsbīstamību. 

Teritorijas ar paaugstinātu ugunsbīstamību ir meţa, purvu, kūdras ieguves 

vietas vai lauksaimniecības zemes, kam raksturīga paaugstināta ugunsgrēka 

izcelšanās varbūtība, kā rezultātā ir nodarīti lieli materiālie zaudējumi un 

kaitējums videi. 

No bīstamības viedokļa, katrs objekts ir jāvērtē individuāli arī no iedzīvotāju 

skaita objektu apkārtnē, tehniskā stāvokļa, tilpumiem un apjomiem, glābšanas 

dienestu tuvuma. 

Visas mežu un purvu teritorijas 

 

No bīstamības viedokļa, katrs objekts ir jāvērtē individuāli pēc meţa, purva 

tipa un mitruma pakāpes, ūdens ľemšanas vietu tuvuma, apmeklētības, kā arī no 

saimnieciskās aktivitātes tajos. 

 

 

Zemestrīces 

 Zemestrīces izpauţas pazemes grūdienu veidā, viļľveidīgām augsnes 

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

elektropārvades līnijās, inţenierkomunikācijās u.c., reizēm arī ar cilvēku 

upuriem. 

  

 

TEHNOGĒNĀS KATASTROFAS 

 

Radiācijas avārijas 

 

Avārija Ignalīnas atomelektrostacijas reaktora aktīvās zonas bojājuma 

rezultātā var radīt plašu Latvijas teritorijas radioaktīvo piesārľojumu, izsaucot 

tūlītēju veselības kaitējumu cilvēkiem, kas atrodas neatliekamo aizsardzības 

pasākumu plānošanas zonā ap Ignalīnas atomelektrostaciju (30 km), un izsaukt 

vēlīnu veselības kaitējumu iedzīvotājiem ilgtermiľa aizsardzības pasākumu 

plānošanas zonā (100 km). 

Radioaktīvais piesārľojums, kas varētu rasties radioaktīvo vielu noplūdes 

gadījumā Ignalīnas atomelektrostacijā, Latvijas robeţu un 30 km neatliekamo 

aizsardzības pasākumu plānošanas zonas ap Ignalīnas atomelektrostaciju robeţu, 

atkarībā no vēja ātruma un valdošā dienvidu, dienvidrietumu un rietumu vēja 

virziena, var sasniegt īsā laikā (16.pielikums). 

Pamatojoties uz Starptautiskās atomenerģijas aģentūras Tehniskajā 

dokumentā TECDOC-953 noteikto klasifikāciju, gatavības un rīcības plānošanu 
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Ignalīnas atomelektrostacijas kodolavārijas gadījumam Latvijā valsts un vietējā 

līmenī veic atbilstoši 1.kategorijas prasībām. 

Lai kontrolētu jonizējošā starojuma fonu, izveidota Latvijas automātiskā 

gamma starojuma monitoringa un radiācijas negadījumu agrās brīdināšanas 

sistēma, kurā ietilpst 16 stacijas. No tām trīs stacijas, tajā skaitā gaisa aerosolu 

monitoringa stacija, izvietotas Daugavpils pilsētā un viena novadā. 

Atbilstoši normatīvajiem aktiem par aizsardzību pret jonizējošo starojumu 

Radiācijas drošības centrs veic iedzīvotāju saľemto jonizējošā starojuma dozu 

monitoringu, izmantojot un kontrolējot datus par radioaktīvo piesārľojumu vidē 

un pārtikas produktos Latvijas teritorijā. 

400 km rādiusā no Latvijas Republikas robeţas atrodas 6 atomelektrostacijas 

(turpmāk –AES)  

 

AES 

atrašanās vieta Valsts 

 

Kodolreaktora 

(KR) 

ekspluatāc. 

nodošanas gads 

KR tips 
Attālums 

(km) līdz 

Latvijas 

Republikas 

robežai 

Ignalīna Lietuva 1985., 1987. 1-LWGR 8 

Loviisa Somija 1977., 1981. 2-PWR 265 

Sosnovij-Bor 

(Pēterburga) 

Krievija 1974., 1976., 

1980., 1981. 

4-LWGR 275 

Oskarhamma Zviedrija 1972., 1976., 

1986. 

3- LBGR 280 

Forsmarka  Zviedrija 1980., 1981., 

1985. 

3-BWR 300 

Smoļenskas  Krievija  3-LWGR 310 

Olkiloito Somija 1979., 1982. 2-BWR 330 

 Nelabvēlīgu meterioloģisko apstākļu dēļ (vēja ātrums lielāks par 20 m/s) 

Daugavpils pilsētas iedzīvotājus, visreālāk var apdraudēt Ignalinas AES, kas 

atrodas 8 km attālumā no Latvijas Republikas robeţas un 38 km no Daugavpils. 
 

Radioaktīvā piesārľojuma iespējamais sākums pēc avārijas Ignalinas AES 
 

Vēja ātrums, m/sek Radioaktīvais mākonis sasniedz: 

LR robežu (8 km) Daugavpilī (30km) 

2 1st 7 min 4st 10 min. 

3 44 min. 2st 47 min. 

4 33 min. 2 st 05 min. 

5 27 min. 1st 40 min. 

6 22 min. 1st 24 min. 
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Līdz 300, 500 un līdz 1000 km rādiusā no valsts robeţas darbojošās 

atomelektrostacijas pielikumā Nr.15. 

Radioaktīvo materiālu transportēšana 

Pārvadājot radioaktīvās vielas, transporta līdzekļa avārijas gadījumā, var 

notikt novada teritorijas daļas piesārľojums ar radioaktīvām vielām. 

Radioaktīvā piesārľojuma zona var veidoties jebkurā transporta maģistrāles 

vietā, kur notikusi transporta līdzekļa avārija. 

Nesankcionētas darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, kodoltehnisko 

ieroču pielietošana 

Radiācijas avārijas var notikt jonizējošā starojuma avotu uzglabāšanas un 

darbības ar tiem rezultātā. Nevar izslēgt radioaktīvo vielu izmantošanu terora 

aktos. 

 

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

kodolieroči tiks pielietoti reģionālo bruľoto konfliktu gaitā, tomēr jāatzīmē, ka 

to glabāšanai ir piemērots attiecīgs drošības līmenis. 

Kosmisko objektu ar jonizējošā starojuma avotiem avārijas 

Nevar izslēgt iespēju, ka notiek avārija ar kosmisku aparātu, uz kura borta 

atrodas radioaktīvas vielas. Radioaktīvās vielas šai gadījumā būs izkliedētas 

gaisā un, nosēţoties zemē, piesārľos augus, ūdeni, produktus, kā arī nodarīs 

kaitējumu cilvēku veselībai. 

 

Bīstamo ķīmisko vielu noplūde 

 Izplūdušās bīstamās vielas var neatgriezeniski ietekmēt cilvēku veselību 

vai pat izraisīt viľu bojāeju, radīt ievērojamu vides (ekosistēmas) piesārľojumu, 

kā arī iniciēt sprādzienu, ugunsgrēku. 

 Bīstamās vielas var būt toksiskas, ar augstu reaģēt spēju, 

sprādzienbīstamas, viegli uzliesmojošas vai kodīgas.  

 Toksiskās vielas nokļūst organismā: 

 - ieelpojot saindētu gaisu, 

 - absorbējot caur ādu, 

 - uzľemot caur muti. 

 Daţas bīstamās vielas izsauc vispārēju organisma saindēšanos. Citas 

vielas ietekmē tikai noteiktus orgānus. Tādas gāzes kā hlors, sēra dioksīds un 

amonjaks var nopietni bojāt plaušas. Iedarbības efekts ir atkarīgs no vielu 

toksiskuma daţādā līmeľa. Ugunsgrēka gadījumā var izdalīties ļoti toksiski 

degšanas produkti, kas izplatās apkārtnē tieši ugunsgrēka laikā, vai tā dzēšanas 

pasākumu rezultātā. 

Novopolockas pilsētas naftas pārstrādes kombināts Baltkrievijā, kas 

avārijas gadījumā var izraisīt ūdens saindēšanu Daugavā ar bīstamām ķīmiskām 

vielām, kuru koncentrācija ūdenī var pārsniegt maksimāli pieļaujamās normas. 
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Transporta avārijas 

Pēdējos gados pieaug dzelzceļa, autotransporta t.sk. bīstamo kravu 

pārvadājumi, kas izraisa draudus satiksmes dalībniekiem, iedzīvotājiem un 

videi.  

Dzelzceļa avāriju rezultātā var notikt sprādzieni, ugunsgrēki un bīstamo 

vielu noplūde ar iedzīvotāju saindēšanos, bojā eju un vides piesārľošanu 

noplūdes zonā. Kā rezultātā var rasties nepieciešamība iedzīvotāju evakuācijai 

no attiecīgās zonas.  

 

Transporta riska zonas 

 

 Individuālā riska 

kritērija zona 

Sabiedriskā riska kritērija 

zona 

Autoceļi 50 m 120 m 

Dzelzceļš 50 m 200 m 

Dabas gāze 

(cauruļvadi) 

60 m 125 m 

 

 

 

 

 Elektrotīklu bojājumi 

Elektrotīklu bojājumi apdraud raţojošo objektu, komunālo uzľēmumu, 

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

televīzijas translāciju. Tiek ierobeţotas iedzīvotāju informēšanas iespējas.  

 

 Avārijas siltumapgādes sistēmās 

Avārijas siltumapgādes sistēmās var pārtraukt ēku siltumapgādi. Bojājumi 

siltumtīklos var izraisīt apakšzemes inţenierkomunikāciju applūšanu, ceļu un 

ielu izskalošanu, siltumapgādes tīklu, ēku siltumapgādes sistēmu un ūdensvada 

aizsalšanu. Gāzes vadu vai elektropārvades līniju avāriju rezultātā var tikt 

pārtraukta siltumapgāde.  

Šie bīstamības avoti var novest arī pie kurināmā aizdegšanās un radīt 

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

 

 Avārijas gāzes apgādes sistēmās 

Avārijas gāzes apgādes sistēmās var izsaukt ugunsgrēkus, sprādzienus, 

sagraujot ēkas, kā rezultātā rodas cilvēku upuri. Gāzes padeves traucējumi var 

pārtraukt siltumapgādes sistēmu darbību un raţošanas procesus. 

Maģistrālo gāzes vadu avārijas var izsaukt meţa un purva ugunsgrēkus.  
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Avārijas ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmās 

Avārijas ūdens apgādes sistēmās notiek maģistrālo un sadales cauruļvadu 

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

izskalošanu, pagrabu un pazemes telpu applūšanu. 

Avārijas energoapgādes sistēmās var izsaukt aukstā ūdens apgādes 

sistēmu sūkľu apstāšanos. 

Kanalizācijas sistēmas bojājumu gadījumos ar notekūdeľiem var applūst 

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

piesārľota vide, tai skaitā virszemes ūdeľi. 

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

labvēlīgi apstākļi infekcijas slimību izplatībai, vai pat var izveidoties epidēmijas 

perēkļi. Kanalizācijas pārplūdi var radīt aizsērējuši kolektori un notekūdeľu 

pārsūknēšanas staciju darba pārtraukumi. Ļoti bīstama ir notekūdeľu iekļūšana 

tīros ūdens cauruļvados daţādu avāriju rezultātā. 

 

 

SABIEDRISKĀS NEKĀRTĪBAS, TERORA AKTI, BRUĽOTI 

KONFLIKTI 

 

Sabiedriskās nekārtības un bruľoti konflikti 

 Sabiedrisko nekārtību rezultātā var tikt nodarīts kaitējums cilvēku 

veselībai, izdemolētas valsts un pašvaldību iestādes, sabojāti transporta līdzekļi 

utt..  

Bruľotā konfliktā parasti tiek iesaistītas nelielas bruľotas grupas, veicot 

attiecīgas teritorijas apšaudi vai bombardēšanu. 

Darbības un pasākumu formas bruľota konflikta vai sabiedrisko nekārtību 

draudu gadījumā atkarīgas no tā, cik daudz laika ir atlicis līdz reālām darbībām. 

Visbīstamākā problēma ir laika trūkums, tāpēc nepieciešams paredzēt atbilstošu 

rīcību šāda apdraudējuma gadījumā (evakuācija un citi nepieciešamie 

pasākumi). Viss minētais jāveic jau ilgi pirms apdraudējums kļuvis par realitāti. 

Tāpēc svarīgi ir saľemt operatīvu informāciju par sabiedrisko nekārtību vai 

bruľota konflikta iespējamību no attiecīgajām valsts institūcijām un drošības 

dienestiem (Drošības policija, Valsts policija, Valsts robeţsardze u.c.). 

 

Terorisms 

 Nopietns apdraudējums ir bioloģiskais terorisms. Iespējamais bioloģiskā 

terorisma līdzeklis (IBTL) var būt atrasta izbērta nezināmas izcelsmes 

pulverveida viela vai saľemts neatvērts aizdomīgs pasta sūtījums. 

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

arī pret infrastruktūru. 

 Terorisma daţāda rakstura dēļ ir grūti paredzēt iespējamo seku ietekmi uz 

iedzīvotājiem, attiecīgo teritoriju un vidi. Lai sekmīgi cīnītos ar terorismu, 

nepieciešama attiecīgu dienestu pastāvīga gatavība un cieša sadarbība. 
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EPIDĒMIJAS, EPIZOOTIJAS, EPIFITOTIJAS 

 

Epidēmijas 

Par potenciāliem cilvēku masveida saslimšanas avotiem uzskatāmi 

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

sniegšanā iesaistītās komercsabiedrības, individuālie komersanti, publiskās 

atpūtas vietas, t.sk. peldvietas. 

Var prognozēt:  

- ar pārtiku un dzeramo ūdeni saistītās masveida infekcijas slimības 

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

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

- ar vides faktoriem saistītos infekcijas slimību (leģioneloze, grauzēju un 

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

uzliesmojumus;  

- lielu gripas epidēmiju vai pandēmiju; 

- vakcīnregulējamo infekcijas slimību uzliesmojumus (masalas, 

poliomielīts u.c.);  

- bīstamo infekcijas slimību (mēris, holēra, tropu posmkāju pārnestie 

vīrusu hemorāģiskie drudţi) ievešanu. 

 

Epizootijas 

 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. 

 

Epifitotijas 

Augu saslimstības iedala: karantīnas un nekarantīnas slimībās. 

Pret karantīnas slimībām savlaicīgi tiek konstatēta infekcijas izraisītāja 

klātbūtne un tiek iznīcināti attiecīgie infekcijas perēkļi, kā aktuālākā var būt 

kartupeļu gaišā gredzenpuve. 

Nekarantīnas slimības savlaicīgi tiek ierobeţotas, lietojot augu 

aizsardzības līdzekļus. Kā raksturīgākā Latvijā sastopama kartupeļu lakstu puve. 

 

  

5. Civilās aizsardzības organizācija pašvaldībā 

 

Par civilās aizsardzības uzdevumu izpildi novada administratīvajā teritorijā 

atbild pašvaldības vadītājs. 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, ľemot vērā iespējamo 

apdraudējumu, izstrādā civilās aizsardzības plānu. 
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Ľemot 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 apziľošanu 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. 

Novadā pašvaldība izveido un ar attiecīgu rīkojumu apstiprina civilās 

aizsardzības komisijas sastāvu, kas koordinē Civilās aizsardzības pasākumus 

katastrofās un to draudu gadījumā. 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes vai savas 

kompetences ietvaros citu valsts pārvaldes iestāţu amatpersonas vada 

reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamos pasākumus notikuma vietā, 

atkarībā no katastrofas veida. 

5.1. Persona kas pašvaldībā atbildīga par civilo aizsardzību, tas 

pienākumi. 

 

Daugavpils novada pašvaldībā pienākumus civilās aizsardzības jomā 

pilda pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aleksandrs Aizbalts.  

Pielikumā Nr. 16 A.Aizbalta pienākumi civilās aizsardzības jomā. 

  

5.2. Pašvaldības civilās aizsardzības komisijas sastāvs un 

komisijas locekļu pienākumi. 

Daugavpils novada Civilās aizsardzības komisijas sastāvs tiek noteikts 

saskaľā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.septembbra noteikumiem Nr. 1072 

„Noteikumi par pašvaldību civilās aizsardzības komisiju sarakstu, komisiju 

darbības teritoriju un to izveidošanas kārtību”5 punktu. 

2009.gada 30.oktobbrī Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada un 

Ilūkstes novada civilās aizsardzības komisijas sēdē apstiprināja nolikumu un 

izveidoja apvienoto civilās aizsardzības komisiju. Pielikums Nr. 17. CA 

komisijas nolikums un komisijas sastāvs. 
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 6. Katastrofu pārvaldīšanā iesaistāmie resursi 

 

6.1. Iesaistāmās institūcijas, to pienākumi, atbildīgās 

amatpersonas,       

        resursi. 

 

 Atkarībā no prognozējamās vai izveidojušās situācijas, rakstura un mēroga 

civilās aizsardzības pasākumus realizē un vada: 

 VUGD Latgales reģiona brigādes deţūrējošā maiľa; 

 VUGD Latgales reģiona brigādes komandieris; 

 Daugavpils pilsētas Civilās aizsardzības komisija ( turpmāk CAK) 

 

Civilās aizsardzības pasākumu vadība notiek no VUGD Latgales reģiona 

brigādes vadības punkta Rīgas ielā 1/3 vai rezerves vadības punkta Smilšu ielā 

92A. Nepieciešamības gadījumā  (katastrofas gadījumā) var būt izvērsts 

pārvietojamais vadības punkts tieši notikuma vietā. 

Pielikumā Nr. 18  resursi un spēki Daugavpils novadā iesaistāmie katastrofu 

pārvaldīšanā.  

 

 

 

6.2. Mobilizējamie civilās aizsardzības formējumi attiecīgajā 

administratīvajā teritorijā un to materiāli tehniskais 

nodrošinājums. 

 

 

Daugavpils novadā nav izveidoti mobilizējamie civilās aizsardzības formējumi. 

 

 

 

 

6.3. valsts materiālo rezervju atbildīgie glabātāji Daugavpils novadā, 

noliktavu adreses, atbildīgās amatpersonas, tālruľu numuri, resursu 

nomenklatūra un daudzums  
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Pielikums Nr.19 
 

 

Civilās aizsardzības organizatora pienākumi ir: 

- civilas aizsardzības pasākumu plānošana; 

- iespējamo avāriju scenāriju prognozēšana un modelēšana; 
- darbinieku instruktāţa un apmācība; 

- Iestādes darba katastrofu gadījumā un seku novēršanā, koordinēšanā; 
- darbinieku un apkārtējo iedzīvotāju apziľošanas un informācija par 

negadījumu sniegšanas nodrošināšana; 

- sniegt nepieciešamos norādījumus, kā rīkoties un izturēties; 
- vajadzības gadījumā, evakuācijas darbu vadīšana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts materiālo rezervju atbildīgie glabātāji, 

noliktavu adreses, atbildīgās amatpersonas, 

tālruľu numuri, resursu nomenklatūra un 

daudzums 

 
 

 

Nosalām* VA "Materiālās rezerves" 

Piedruja ielā 5, Rīgā, LV-1073 līdz 2008.gada 31 janvārim 

 

Valsts materiālo rezervju resursu 

nomenklatūra un daudzums pēc stāvokļa uz 

2007.g. 3l.decembri  

Materiālo resursu nomenklatūra lelikSa-

nas gads 

Mervie-

nība 

Daudzu

ms 

Silu ielā 3 A, Daugavpils 

Resursi VUGD vajadzībām    

Unificēta mini inieniertehnika    
Universālais iekrāvējs (ar kabīnes pilnu iestiklojumu 
un apkuri) GEHL SL 4635 SXT 

07.2002. kompl. 1 

VUGD Daugavpils brigādes 

noliktava 
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Metāla kāpurķēdes 07.2002. gab. 1 

Trīsasu piekabe 07.2002. gab. 1 

Universālās dakšas-satvērējs 07.2002. gab. 1 

Kombinētais kauss (četri vienā) 07.2002. gab. 7

1 

Vienkorpusa arkls 07.2002. gab. i 

individuālie aizsardzības līdzekli un aprīkojums    

Kompresori elpošanas aparātu balonu uzpildei 07.2002. gab. i 

Cauruļvadu dušveida sanācijas iekārta 06.2002. kompl. i 

Gumijas zābaki (garie) 05.2002. pāri 40 

Speciālie aizsargzābaki (t.sk, ar eļļas un ugunsizt.zoii)  ________ , 

05.2002. 

pāri 40 

Zābaki (meţu ugunsgrēkiem) 05.2002. pari 40 

Zem ķiveres aizsargi 07.2002. gab. 100 

Darba cimdi (vasaras) 05.2002. pāri 200 

Darba cimdi (ziemas) 05.2002. pāri 200 

Darba kombinezoni ar kapuci 05.2002. __ gab- i           
100 

Si ltumatstarojošie kostīmi (Akvarex-Cover) 

Trelleborg 

06.2002. kompl. 20 

Aizsargķiveres 07.2002. gab. 40 

Respiratori ar filtriem Affinirv FR 05.2002. gab. 160 

Norobeţojuma lente 05.2002. ruļļi 3 

Aizsargbrilles 05.2002. gab. 100 

Aprīkojums ķīmisko avāriju likvidācijai    

Komplekti ķīmisko vielu savākšanai TST 07.2002. gab. V 

Komplekti ķīmisko vielu savākšanai Vetter 07.2002. gab. 1 

Ķīmisko vielu sūkľi (3-5 t/sek) (elektriskie AP 12) 07.2002. gab. 1 

Ķīmisko vielu sūkni (3-5 1/sek) (rokas Albert Ziegler) 11.2002. gab. 1 

Pārsegi ķīmisko vielu iztvaikošanas novēršanai 

(ierobeţošanas pārsegs) 

07.2002. gab. 2 

Pārsegi ķīmisko vielu iztvaikošanas novēršanai 
(vienreizējas lietošanas polietilēna plēve) 

06.2002. ruļļi ' 

Upju bonas (norobeţojošas) 06.2002. m 100 

Upju bonas (norobeţojošas) 06.2005. m 100 

Materiālo resursu nomenklatūra lelikSa-

nas gadi 

Mērvie-

nība 

Daudzu

ms 

Pārvietojamie rezervuāri ķīmiskajām vielām CP1000 07.2002. gab. 2 

Skimeri (komplektā: dzinējs, Šļūtenes un vanna) 06.2002. kompl. 1 

Aprīkojums vides izlūkošanai   
-------- — 

Balsti norobeţojuma lentei 07.2002. gab. 80 

Aprīkojums glābšanai    
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Pneimatiskie pacēlājspi tverti 07.2002. gab. 3 

Glābšanas virves 07.2002. gab. 5 

Karabīnes 07.2002. gab. 20 

Bloku komplekti                                                                         

07.2002. 

kompl. 1 

Bloku komplekti - Virve 25 m garumā 07.2002. gab. 4 
Motorzāģis betonam, metālam, kokam ST1HL TS-400 
(komplektā: disks dm 350 mm - 3 gab.) 

05.2002. kompl. 4 

Urbšanas instrumenti betonam, metālam 04.2002. gab. 3 

Urbšanas instrumenti betonam, metālam - Plakanais 

kalts 

04.2002. gab. 3 

Urbšanas instrumenti betonam, metālam - Urbji 04.2002. gab. 18 

Hidrauliskie domkrati līdz 301 "Weber" 05.2002. fcab. 1 

Mehāniskās vinčas modelis A-16 07.2002. kompl. 2 

Mehāniskie domkrati Buffel B-10 Weber Vācija 07.2002. gab. 2 

Transportieris sabrukušu konstrukciju operatīvai 

aizvākšanai LIBA 400 

04.2002. kompl. 2 

Aprīkojums tehniskajam nodrošinājumam    

Apsildāmās teltis-moduļi 07.2002. gab. 1 

^Elektrostacija E26HLMST 2007.g. fcab. 2 

Elektrostacija J77K 2006.g. gab. 1 

Elektrostacija P12000 2006.g. gab. l 

Elektrostacijas (līdz 10 kw) uz piekabes G10TF V 05.2002. kompl. 1 

Elektriskie rokas atskaldāmie āmuri Mh E 10S Metabo 05.2002. gab. 1 

Apgaismošanas komplekti 07.2002. kompl. 3 

Apgaismošanas komplekti - Metāla spole ar kabeli 50 

m garumā 

07.2002. gab. 34 

Gāzes metināšanas un griešanas portatīvās iekārtas ar 

degļu komplektu 

07.2002. gab. 1 

Hidraulisko instrumentu komplekts ar 

tudrokompresoru "SPRUTS" 

07.2002. kompl. 1 

Saliekamie rezervuāri SP 12000 FD 08.2002. gab. 3 
Pozitīvi-negatīvie ventilatori ar iekšdedzes dzinēju 
14000 kub.m/st WQ-14 

05.2002. gab. I 

Pozitīvs-negatīvs ventilators ar iekšdedzes dzinēju 

TGB274H9,0 

01.2006. gab. 1 

Motorsūknis (augstspiediena motorsūknis modelis 
ALTO 50C13) (komplektā: dzinējs Honda GX390, 
stobrs, inţektors, šļūtene 50 m, spole, tvertne 300L, 
sūcvads 4 m) 

05.2002. kompl. 1 

Portatīvās ugunsdzēšanas iekārtas meţu un purvju 
dzēšanai (muguras miglotāji) ROSV DM3021 

07.2002. gab. 50 

Specializētie stobri UNIF1RE V12 07.2002. gab. 5 
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Materiālo resursu nomenklatūra lelikša-nas 

gads 

Mervie-

nība 

Daudzu

ms 

Piekabe aprīkojuma pārvadāšanai MAZ-8373 12.2005. gab. 2 

Aprīkojums zemūdens darbiem    

Peldošās bojas ar autonomu apgaismojumu 07.2002. gab. 4 

Metalizstrā dflj umi    

Čuguna krāsnis  gab. 190 

Krāsns skursteni  gab. 60 

Lapstiľi  gab. 60 

Ogļu krukiši  gab. 60 

Elektriskas mašīnas on elektrotehniska iekārta    

Pārvietojamā elektrostacija APDES-200-30-T7400M 1968.g. gab. l 

Civilās aizsardzības inventārs    

Filtrējošas gāzmaskas GP-5 1977.g. gab. 24000 

Filtrējošās gāzmaskas GP-5 1979.g. gab. 14000 

Bērnu filtrējošas gāzmaskas PDF -7 1976.g. gab. 20000 

Bērnu filtrējošās gāzmaskas PDF -DA 1984.g. gab. 828 

Bērnu filtrējošas gāzmaskas PDF -DA 1987.g.    

1 

gab. 576 

Bērnu filtrējošas gāzmaskas PDF -DA 1988.g. gab. I8Ō1 

Bērnu filtrējošas gāzmaskas PDF -ŠA 1988.g. gab. 320 

Bērnu aizsargkameras KZD -4 198 t.g. gab. 360 

Bērnu aizsargkameras KZD -4 I982.g. gab. 40 

Bērnu aizsargkameras KZD -6 I985.g. gab. 600 

Bērnu aizsargkameras KZD -6 1988.g. gab. 2802 

Bērnu aizsargkameras KZD -6 1990.g. gab. 1500 

Ķīmiskās izlūkošanas aparāti MPHR 1990.g. gab. 16 

Ķīmiskās izlūkošanas aparāti VPHR 1981.g. gab. 50 

Ķīmiskas izlūkošanas aparāti VPHR I985.g. gab.       j            75 

Smilšu ielu 92 A, Daugavpils 

Civilās aizsardzības inventāra    

Filtrējošās gāzmaskas GP-5 1988.g. gab. 6600 

Bērnu filtrējošās gāzmaskas PDF -SA 1987.g. gab. 920 

Resursi VUGD vajadzībām    

Aprīkojums tehniskaiam nodrošinājumam    

Apsildāmās teltis-moduļi "ĀĪRSHELTER" 09.2005. gab. 1 

Individuālie aizsardzības līdzekli un aprīkojums    

Ķīmiskās aizsardzības kostīmi 06.2002. gab. 10 

Ķīmiskās aizsardzības kostīmi ar siltu apakšterpu 06.2002. gab. 10 

Vieglie ķīmiskās aizsardzības kostīmi Trellchem Lighl 

TL type T 

09.2002. gab. 20 
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Saspiestā gaisa izolējošie elpošanas aparāti AUER BD 

96-Z-Q 

06.2005. gab. 3 

Saspiestā gaisa izolējošie elpošanas aparāti BD-96S-Z 05.2002. gab. 7 

Elpošanas aparātu baloni 6,8 1 SCI ASV 08.2002. gab. 20 

Elpošanas aparātu testēšanas iekārtas "Multī-test Plus" 05.2002. gab. 1 
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Materiālo resursu nomenklatūra Ielikša-nas 

gads 

Mērvie-

nība 

Daudzu

ms 

Aprīkojums cilvēku meklēšanai    

Optiskie detektori "Vibrascope BVAG" 07.2002. gab. t 

Ultraskaľas detektori " Vibraphone ASB-8" 07.2002. gab. 1 

Termiskie detektori "Argus" 06.2002. gab. 1 

Aprīkojums vides izlūkošanai    

Individuālie dozimetri RAD-60 07.2002. gab. 30 

Radiācijas detektori RDS-200 07.2002. gab. 8 

Gāzes analizatori AUER "Actionsset" 05.2002. gab. 3 

Gāzes analizatoru caurulītes 04.2005. gab. 64 

Navigators GPS "Meridian Color" 06.2005. gab. 1 

Eholoti 07.2002. gab. 1 

Animometri 07.2002. gab. 1 

Lāzertermometri LTP 900 07.2002. gab. 1 

Avrīkojums zemūdens darbiem    

Ūdenslīdēju sausais hidrokombinezons 

VikingProlOOO ar siltinātāju 

08.2002. kompl. 2 

Akvalangī ar nesalstošu reduktoru un plaušu automātu 
Beuchat (12x230) 

08.2002. gab. 2 

Peldamibas kompensācijas veste Vector-1000 08.2002. gab. 2 

ŪdenslTdēju lukturi "Vega" 08.2002. gab. 2 

Svaru josta 12 kg 08.2002. gab. 2 

Ūdenslīdēju pleznas Plāna Avantix 3 08.2002. gab. 2 

Elpošanas trubiľa 08.2002. gab. 2 

ViŠķu iela 17, Daugavpils 

Civilās aizsardzības inventārs    

Filtrējošas gāzmaskas GP-5 1984.g. gab. 15480 

Bēmu filtrējošās gāzmaskas PDF -DA I985.g. gab. 900 

Bērnu filtrējošas gāzmaskas PDF -ŠA 1984.g. gab. 2040 

Bērnu filtrējošās gāzmaskas PDF -ŠA 1985.g. gab. 1240 

i   

 

 

Valsts materiālo rezervju atbildīgie glabātāji, noliktavu adreses, atbildīgās 

amatpersonas, tālruľu numuri, resursu nomenklatūra un daudzums pielikumā 

Nr.19. 
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7.  Katastrofu pārvaldīšanas organizēšana. 

 

7.1. Sakaru nodrošinājums, apziľošana, sabiedrības informēšana 

 

Daugavpils novadā pagaidām ir uzstādītas tikai 2 sirēnas (Ilūkste un Subate) 

kuras iekļaujas Valsts   civilās trauksmes un apziľošanas sistēmu. Papildus 

Daugavpils novada pagastos tiek plānota  36 elektrosirēnu uzstādīšana  manuālai 

iedarbināšanai.    

Lēmumu par sistēmas aktivizēšanu pieľiem: 

 valstī vai vairāku rajonu teritorijā – VUGD priekšnieks vai amatpersona, kas 

viľu aizvieto; 

 novada teritorijā- VUGD teritoriālas struktūrvienībās vadītājs (komandieris) vai 

amatpersona, kas viľu aizvieto. 

Trauksmes un apziľošanas sistēma valstī pielikums Nr.20. 

Iedzīvotāju apziľošanai un informēšanai izmanto vietējos  masu informācijas 

līdzekļus – radio, televīziju, presi. (Sadarbības instrukcijas Pielikums Nr.21) 

Ķīmiski bīstamo objektu darbinieku un tuvumā esošo iedzīvotāju apziľošanu, 

brīdināšanu un informēšanu nodrošina šo objektu lokālās apziľošanas sistēmas 

(ielu skaļruľi). 

 

 

7.2. Iedzīvotāju evakuācija. 

 

 

Evakuācija ir cilvēku neatliekama, pagaidu pārvietošana no vienas vietas uz 

citu. Normāli to plāno un pielieto cilvēkiem, kas dzīvo tuvu kodoliekārtām, 

paaugstinātas bīstamības objektu tuvumā vai plūdu apdraudētā teritorija.  Ja vien ir 

iespējams, jāizvairās no neplānotas biezi apdzīvotas platības evakuācijas. Kaut gan 

noteiktām grupām, piemēram, bērniem un grūtniecēm ir lielāks risks, tomēr 

evakuācijas plāniem jāpamatojas uz vispārēju stratēģiju, nevis uz šo grupu 

prioritāti. 

Evakuācija var izraisīt psihosociālās problēmas, jo cilvēkus skumdina māju, 

īpašuma un mājdzīvnieku pamešana. 

 

 

7.2.1. Pulcēšanās vietas. 
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Daugavpils novadā 30km zonā no Ignalīnas AES katrā pagastā ir noteiktas 

evakuējamo personu pulsēšanās vietas un personas, kuras atbild par evakuāciju. 

(Pielikums Nr. 22). 

 

 

 

7.2.2. Evakuācijas maršruti 

 

Evakuācijas gadījumā iedzīvotājus no 30 km . Ignalīnas AES ietekmes zonas   

evakuēs atkarībā no vēja virziena avārijas laikā. Ľemot vēra  vējrozi, Daugavpils 

novadā pārsvarā valdošais vēj virziens uz ziemeļaustrumiem, no 30 km zonas 

evakuējas: 

 no Demenes pagasta – uz Naujenes pagastu; 

 no Skrudalienas un Kalkūnes pagastiem  - uz Višķu pagastu; 

 no Medumu   un Lauceses pagastiem  - uz Ilūksti un Subati; 

 no Vecsalienas   pagasta uz Ambeļu pagastu; 

 no Salienas pagasta uz Biķernieku pagastu. 

 No Demenes , Skrudalienas un Kalkūnes pagastiem evakuējamie brauc pa apved 

ceļu par Sventes tiltu, no Salienas un Vecsalienas pagastiem caur Krāslavu uz 

savām evakuācijas vietām. 

 Tabores un Sventes pagasti evakuē no   30 km zonas savas pagasta robeţās. 

 Gadījumā ja vēja  virziens    avārijas laikā uz ziemeļiem vai rietumu pusi, tad no 

30 km zonas evakuējas: 

 no Demenes pagasta – uz Naujenes pagastu; 

 no Skrudalienas un Kalkūnes pagastiem  - uz Višķu pagastu; 

 no Vecsalienas   pagasta uz Ambeļu pagastu; 

 no Salienas pagasta uz Biķernieku pagastu; 

 no Medumu    pagasta – uz Nīcgales, Vaboles un Līksnas pagastiem; 

 no Lauceses pagasta – uz Maļinovas, Dubnas un Kalupes pagastiem; 

 Gadījumā ja vēja  virziens    avārijas laikā uz austrumiem, tad no 30 km zonas 

izbrauc: 

 no Medumu   un Lauceses pagastiem  - uz Ilūksti un Subati; 

 no Skrudalienas un Kalkūnes pagastiem  - uz Višķu pagastu; 

 no Demenes pagasta – uz Naujenes pagastu; 

 no Vecsalienas   pagasta uz Nīcgales  pagastu; 

 no Salienas pagasta uz Maļinovas pagastu. 

 

Evakuējot no septiľiem pagastiem iedzīvotājus no 30 km . Ignalinas AES 

ietekmes zonas, rezervē Daugavpils novadā paliek vieta  apmēram  priekš 1000 

cilvēkiem evakuācijai un izmitināšanai. 

Daugavpils novadā Šederes pagastā ciems Pašuliena atrodas 1,2 km no SIA 

“LatRos Trans” LRDS “Ilūkste”, avārijas gadījumā iedzīvotāju evakuācija notiek 



 

VUGD Daugavpils brigāde 

50 

uz Ilūkstes pilsētu (Pielikums Nr.23). Atbildīga par evakuāciju Šēderes pagasta 

pārvaldes vadītāja R. Butkeviča. 

Pavasarī no  Daugavas  appludināmās teritorijas iedzīvotājus izvieto sava pagasta 

neapdraudētā teritorijā. Evakuējamo skaits pielikumā Nr. 24.  

 

 

 

7.2.3. Transporta nodrošinājums. 

 

Transporta nodrošinājums tiek  organizēts un veikts ar mērķi nodrošināt 

reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo  pasākumu izpildi, kā arī iedzīvotāju 

un materiālo vērtību evakuāciju 

Var paredzēt, ka no 30 km Ignalīnas AES ietekmes zonas līdz 21% 

iedzīvotāju  evakuēsies ar personīgo un juridiskām personām piederošo 

autotransportu, bet apmēram 2%  iedzīvotāju, sevišķi vecāka gada gājuma, 

atteiksies no evakuācijas. (Pielikums Nr.25). 

Daugavpils novada pagastos ir 31 autobuss un 30 mikroautobusi.(pielikums  

Nr.18). Autobusu sadali regulē Evakuācijas komisija (atkarība no evakuācijas 

maršruta), kuru nosaka Civilās aizsardzības komisija. 

 

7.2.4. Evakuēto uzskaites nodrošināšana 

 

Apdraudētā  teritorijā radioaktīvā piesārľojuma gadījumā evakuējamo 

uzskaiti veic pulcēšanās vietās (turpmāk PVE) un kontroluzskaiti izmitināšanas 

vietās. Atbildīgas personas par uzskaiti pielikuma Nr.26.  

 

 

 

7.2.5. Pagaidu izmitināšana 

 

Evakuācija  uz 12 stundām vai vēl ilgāku laika periodu var radīt sociālās, 

medicīniskas un psiholoģiskas dabas problēmas. Tās savukārt var izraisīt neplānotu 

un nekontrolējamu kustību ārā no pajumtes. 

 Pagaidu izmitināšanu vada  un kontrole Evakuācijas komisija, kuru izveido 

civilās aizsardzības komisija. Par izmitināšanu atbildīgās personas pielikumā 

Nr.26. 
 

 

7.2.6. Ēdināšana 

 

Par evakuēto ēdināšanu atbild Evakuācijas komisija, kuru izveido Civilās 
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aizsardzības komisija. Ēdināšanas iespējas norādītas  pielikumā Nr.27.   

 

 

  

7.2.7. Evakuēto iedzīvotāju sociālā aprūpe, psiholoģiskā un 

medicīniskā palīdzība 

 

 Daugavpils novada padomē ir izveidota sociālās aprūpes nodaļa un 

psiholoģiskā atbalsta un informācijas centrs , kuri sniedz psiholoģisku un sociālo 

palīdzību iedzīvotājiem dabas katastrofu (vētras, plūdi, ugunsgrēki u.c.), tehnogēno 

katastrofu (raţošanas avārijas, sprādzieni, visu veidi transporta avārijas u.c.) 

gadījumos, un citos apdraudējuma gadījumos. 

Pielikumā Nr.28 psiholoģiskā atbalsta un informācijas centra nolikums un sociālās 

aprūpes nodaļas un psiholoģiskā atbalsta un informācijas centra  nolikums. 

 

 

7.2.8. Evakuēto iedzīvotāju īpašuma apsardze 

 

  Evakuēto iedzīvotāju īpašuma apsardze tiek veikta  ar valsts policijas 

spēkiem, 34.Daugavpils Zemessardzes artilērijas  bataljonu un apsardzes firmām ar 

kurām ir noslēgti līgumi par īpašuma apsardzi. 

Pielikumā Nr.29. apsardzes firmas saraksts.  
 

 

 

7.2.9. Sadarbība ar citām pašvaldībām evakuēto iedzīvotāju 

uzľemšanai. 

 

 Uz doto momentu Daugavpils novada padome nav parakstījusi nevienu 

līgumu ar citam pašvaldībām par evakuēto iedzīvotāju uzľemšanai. 

 

   

7.3.  Nodrošinājums ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to 

izsniegšana 

 

Aizsardzības līdzekļi glabājas Valsts materiālas rezerves . Daugavpils 

novadā tie atrodas Vecsalienas pagasta c.Červonka  un Daugavpils pilsētā Silu ielā 

1 kas pieder V/A “Materiālas rezerves”. Daugavpils novadā un pilsētā   materiālo 

rezervju noliktavā priekš iedzīvotājiem ir tikai gāzmaskas un bērnu aizsargkameras. 
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Pielikumā Nr.30 atbildīgo personu saraksts un izmantojamā tehnika 

gāzmasku piegādei un saľemšanai.  

 

 

7.4. Aizsargbūves Daugavpils novadā, to izmantošana 

 

Daugavpils novada Šederes pagasta c.Pašuliena atrodas vienīgā patvertne 

(pieder SIA “LatRos Trans”) kurā vajadzības gadījumā īslaicīgi var izvietot līdz 

220 iedzīvotāju, reģenerācijas paketes un filtri nav atjaunoti kopš 1980-1982.g.g. 

Stāvoklis slikts. 

Pielikumā Nr. 31. daţas pašvaldības sniedz informāciju par pagrabtelpām, 

kuras var izmantot ka īslaicīgas aizsargbūves.  

 

7.5.  Joda profilakses nodrošinājums 

 

Joda tabletes izsniegtas visiem novada iedzīvotājiem un visām pašvaldībām. 

Daugavpils novada un Ilūkstes novada, uz doto momentu, nav joda profilakses 

nodrošinājuma. 

 Stabila joda preparāti bloķē radioaktīvā joda iedarbību uz vairogdziedzeri. 

Tie ir pieejami vairākos veidos, bet visiedarbīgākā ir preparātu lietošana pirms 

radioaktīvā joda iedarbības. Ieteiktās stabilā joda devas ir paradītas zemāk dotajā 

tabulā.  

 

 

Ieteiktās stabilā joda 

preparātu devas. 

 

Vecums Ieteiktā ikdienas deva, pārrēķinot 

uz jodu 

> 12 gadi 100 mg 

3 – 12 gadu 50 mg 

1  mēn.  – 3 gadi 25 mg 

< 1mēn. (vienreizējā deva) 12,5 mg 
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Katastrofas gadījumā, izdaloties radioaktīvajiem joda izotopiem, 

piemēram, kodolreaktora avārijā, stabilie joda preparāti jāpiegādā visām 

iedzīvotāju grupām, jo šo izotopu ieelpošanas rezultātā vairogdziedzeris saľem 

augstu radiācijas devu.  

Ja radiācijas līmenis ir zemāks, tāds, ka uz vairogdziedzeri attiecas tikai 

vēlāka iespējamā iedarbība, situācija ir vēl sareţģītāka. Tādos gadījumos stabilā 

joda preparātu profilaksi iesaka vispirms bērniem, jo tie ir augstāka riska grupa 

nekā pieaugušie. Stabila joda preparāti samazina radiācijas devu, kas radusies, 

ieelpojot radioaktīvo jodu un var arī samazināt devu, kas radusies, norijot 

radioaktīvo jodu, tur, kur nav iespējams pārtikas un piena lietošanas aizliegums. 

Stabilā joda lietošana ir vēl iedarbīgāka, ja to lieto tikko pirms radioaktīvā joda 

uzľemšanas vai tur, kur tas nav bijis iespējams, tik ātri, cik vien iespējams, pēc tās.  

  

 

7.6.  Kultūras vērtību aizsardzība vai evakuācija 

 

Daugavpils novada un Ilūkstes novada kultūras vērtību evakuācija nav 

paredzēta.  Aizsardzību nodrošina Daugavpils pilsētas un novada policijas pārvalde 

un 34.Daugavpils Zemessardzes artilērijas  bataljonu. 

Daugavpils novadā un Ilūkstes novadā atbildīgā par kultūras vērtību uzturēšanu 

Tatjana Baulina.   

  

 

 

7.7.  Sabiedriskās kārtības nodrošināšana, objektu apsardzība un 

aizsardzība 

 

Sabiedriskās kārtības uzturēšanu  organizē un tā tiek veikta  ar mērķi 

nodrošināt sabiedrisko kārtību rajonā, avāriju un stihisko nelaimju teritorijās 

(vietās); apsargāt sevišķi svarīgus objektus, valsts un iedzīvotāju īpašumu; 

nodrošināt ceļu satiksmes drošību evakuācijas maršrutos; sniegt palīdzību 

evakuācijas orgāniem evakuējot iedzīvotājus no avārijas, stihisko nelaimju un 

citām bīstamām zonām. 

Sabiedriskās kārtības uzturēšanu nodrošina Daugavpils pilsētas un novada 

policijas pārvalde sadarbībā ar Transporta policijas pārvaldes Daugavpils nodaļu,  

Drošības policijas Daugavpils nodaļu, Organizētās noziedzības un korupcijas 

apkarošanas Latgales reģionālo nodaļu, 34.Daugavpils Zemessardzes bataljonu, 

Daugavpils robeţsardzes pārvaldi. 

Svarīgus objektus apsargā: 
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- Valsts policijas apvienība “Apsardze” Daugavpils starprajonu nodaļa ( tel. 

65410162, mob. 29236364) 

- SIA “Alfa –D” (tel. 65442549) 

- SIA “Evor” Daugavpils nodaļa (tel. 65421608; 65425244) 

- SIA “Falck Security” (tel. 65442006, mob. 29545001) 

 

 

7.8. Iedzīvotāju izglītošana civilajā aizsardzībā 

 

Iedzīvotāju izglītošanu civilās aizsardzības jautājumos, izmantojot plašsaziľas 

līdzekļus un elektroniskos sabiedrības saziľas līdzekļus, kā arī izplatot informatīvos 

materiālus, veic valsts iestādes un pašvaldības, kā arī komersanti (attiecībā uz 

iedzīvotājiem, kurus var ietekmēt avārijas komersantu objektos). 

Nodarbināto apmācību civilās aizsardzības jautājumos organizē darba devējs. 

Minimālās prasības nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam nosaka 

Ministru kabineta noteikumi Nr.612. 

 

7.9.  Mājdzīvnieku aizsardzība. 

 

 Mājdzīvnieku aizsardzībai tiks izmantotas dzīvojamās telpas, bet liellopu – 

iespēju robeţās hermetizētas kūtis  un šķūľi. Radiācijas piesārľojuma gadījuma 

aizliegts izvest liellopus laukā. Mājdzīvnieku  un liellopu veselības stāvokli 

kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests. 

Veterinārās uzraudzības dienests: 

- veicina veterinārās aizsardzības pasākumus, nodrošinot dzīvnieku infekcijas 

u.c. slimību profilaksi un apkarošanu, dzīvnieku turēšanu un pārvietošanu 

labturības prasībām atbilstošos apstākļos; 

- izstrādā rīkojumus un metodiskos norādījumus attiecībā uz dzīvnieku 

veselību, labturību un veterinārfarmaceitiskām darbībām; 

- analizē epizootisko situāciju citās valstīs, lemj par dzīvnieku infekcijas 

slimību uzraudzības programmu ieviešanu, apkopo un analizē rezultātus. Kontrolē 

dzīvnieku importu un eksportu, nepieciešamības gadījumā  izstrādā importa 

aizliegumus; 

- nosaka un koordinē valsts veterinārārstu funkcijas, analizē viľu darbības 

rezultātus; 

- uzrauga veterināro zāļu, bioloģisko, ķīmisko un citu preparātu izmantošanu 

veterinārijā un lopkopības sektorā.  
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7.10.  Avārijas izraisītā vides piesārľojuma ierobežošana un 

sanācijas pasākumi 

 

Vides, pārtikas produktu un dzeramā ūdens radioaktīvo piesārľojumu kontrolē 

Daugavpils reģionālā vides pārvalde un Daugavpils vides veselības centrs. 

Daugavpils reģionālās vides pārvaldes funkcijas katastrofas gadījumā 

operatīvajā pārvaldīšanā un reaģēšanā katastrofas gadijumā ir: 

- paraugu ľemšana no piesārľotajām teritorijām un analīţu veikšana; 

- piesāľojuma konstatācija un tā aptuvena novērtēšana; 

- vides attīrīšana un atjaunošanas pasākumu saskaľošana, kā arī avārijas laikā 

radušos atkritumu pārstrādes vai utilizācijas veidu un pagaidu uzglabāšanas vai 

apglabāšanas vietu saskaľošana; 

- ziľojumu sagatavošana un sniegšana CAK, pašvaldībām, iedzīvotājiem un 

ieinteresētajām institūcijām par piesārľojuma veidu, bīstamību un aptuveno 

apjomu, izplatīšanās tendencēm; 

- pārbaudīšana (vizuālu novērtējumu vai/ un mērījumu ceļā) vai ziľojums 

(informācija) par paaugstinātu vides piesārľojuma līmeni vai avāriju ir patiess; 

- piesārľotāja indentificēšana-atrast un indificēt (pierādīt, ka atrastais ir 

paaugstināta vides piesārľojuma vai avārijas izraisītājs) vai panākt, lai tiktu 

atrasts vides piesārľojuma radītājs vai avārijas izraisītājs; 

- veikt pasākumus piesārľojuma likvidēšanas ierosināšanai; 

 

7.11.  Pārtikas un dzeramā ūdens (tai skaitā no artēziskajiem 

dziļurbumiem) apgāde katastrofas gadījumā. 

Iedzīvotāju apgādei ar pārtiku valsts apdraudējuma gadījumā nodrošina 

saskaľā ar MK noteikumiem 2007.gada 28.augusta Nr.585 “Noteikumi par 

iedzīvotāju nodrošināšanu ar pārtiku valsts apdraudējuma gadījuma”. 

Apdraudējuma gadījumā Daugavpils novada un Ilūkstes novada pašvaldība 

izstrādā: 

kārtību, kādā pārtika tiks izsniegta, informē iedzīvotājus par šo kārtību un 

izsniegšanas punktiem;  

apstiprina  atbilstoši uztura normām un organizē izsniegtas pārtikas uzskaiti;  

ja nepieciešams – organizē transportu pārtikas piegādei.  

Informācija par iedzīvotāju apgādi ar dzeramo ūdeni katastrofu gadījumos 

(alternatīvas ūdensapgādes nodrošināšanā ūdensapgādes pārtraukuma vai avārijas 

gadījumā) un atbildīgajam personām pielikumā Nr. 32. 

 

7.12.  Nodrošinājums ar energoresursiem (tai skaitā 

elektroģeneratoriem) energoapgādes traucējumu gadījumā 
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Daugavpils novada un Ilūkstes novada pašlaik darbojas 5 mazās 

hidroelektrostacijas. (pielikums Nr.10.) Novada teritorijas plānojums neparedz 

jaunu apakšstaciju būvniecību līdz 2015.gadam. 

Novadā rezerves elektroģeneratoru nav. Tikai Raudas internātskolā uzstādīts 

dīzeļģenerators  ar jaudu 30 kV.   

 

 

 

7.13.  avāriju rezultātā radušos bīstamo atkritumu un bezsaimnieka 

bīstamo atkritumu savākšana, nodošana uzglabāšanai vai pārstrādei  

 

 

Bīstamie atkritumi – atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas 

padara tos bīstamus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai, un 

kuri atbilst atkritumu klasifikatorā  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija sēdes 

protokollēmuma 2.1.apakšpunktā doto uzdevumu Iekšlietu ministrija izstrādāja 

likumprojektu “Grozījumi atkritumu apsaimniekošanas likumā”, lai civilās 

aizsardzības sistēmas ietvaros konkretizētu Vides ministrijas un Iekšlietu 

ministrijas padotībā esošajām iestādēm uzdevumus reaģēšanas un neatliekamo seku 

likvidēšanas pasākumu veikšanai gadījumos, kad atklāti bīstamie atkritumi vai 

bīstamie atkritumi radušies avāriju rezultātā, Vides ministrija vai tās pilnvarotā 

institūcija: 

 

 veic, organizē un koordinē bīstamo atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, 

pārkraušanu, pārvadāšanu, pārstrādi, reģenerāciju un apglabāšanu; 

 ja nepieciešams, nosaka bīstamo atkritumu īslaicīgās uzglabāšanas vietas 

un organizē bīstamo atkritumu identifikāciju; 

 sniedz reaģēšanā iesaistītajām institūcijām informāciju par ķīmisko vielu 

un produktu savstarpējo iedarbību un iespējamām ķīmiskajām reakcijām, 

kas var ietekmēt avārijas sekas; 

 nosaka piesārľoto teritoriju notikuma vietā; 

 sniedz iesaistītajām institūcijām meteoroloģisko informāciju par 

notikuma vietu; 

 novērtē un testē vides kvalitāti notikuma vietā.  

2006.gada 10.aprīlī tika sastādīts starpministriju sanāksmes protokols par to, ka: 

 Vides aizsardzības likumprojektā bija paredzēts, ka Vides valsts dienests 

būs atbildīgā institūcija par kaitējumu videi un likumprojekta anotācijā 

noteikts nepieciešamais papildus valsts finansējums šo pasākumu 

veikšanai; 
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 Atkritumu apsaimniekošanas likumā ir izdarīti grozījumi, lai atrisinātu 

problēmas (atkritumu identifikācija, īslaicīgās uzglabāšanas vietas u.c.), 

kuras rodas bezsaimnieka bīstamo atkritumu atrašanas gadījumā, nosakot, 

ka bīstamo atkritumu apsaimniekošanu veiks Vides ministrija un tās 

pilnvarotās institūcijas. Vides ministrija ierosināja, ka finansējumu varētu 

ľemt no Vides aizsardzības fonda. 

Nezināmas izcelsmes viela vai priekšmets ir: 

 neidentificēta viela jebkurā tās agregātstāvoklī (cieta viela, pulverveida 

viela, šķidrums, gāze u.c.), kuras izcelsme nav zināma; 

 priekšmets, kas satur šo noteikumu iepriekšējā apakšpunktā raksturoto 

neidentificēto vielu, vai no kura notiek vai ir notikusi šādas vielas 

izbiršana, izlīšana, noplūde; 

 priekšmets, kas satur radioaktīvas, bīstamas ķīmiskas vai bioloģiskas 

vielas kopā ar sprāgstvielām un ierīcēm, kas paredzētas šo vielu izkliedei.   

Lai pārbaudītu, vai nezināmas izcelsmes viela vai priekšmets ir ķīmiski bīstams, 

Valsts policijas atbildīgais darbinieks nekavējoties uz notikuma vietu izsauc: 

 VUGD teritoriālo struktūrvienību gadījumā, ja notikuma vieta atrodas 

telpā; 

 Valsts vides dienesta teritoriālās struktūrvienības inspektorus gadījumā, ja 

notikuma vieta atrodas vidē. 

 Ja ir konstatēta nezināmas izcelsmes vielas noplūde vidē, kas var radīt vai 

rada kaitējumu videi, Valsts policijas atbildīgais darbinieks nekavējoties uz 

notikuma vietu izsauc VUGD teritoriālo struktūrvienību un Valsts vides dienesta 

teritoriālās struktūrvienības inspektorus. 

VUGD teritoriālajai struktūrvienībai un Valsts vides dienesta teritoriālās 

struktūrvienības inspektoriem ierodoties notikuma vietā, tie veic nezināmas 

izcelsmes vielas vai priekšmeta ķīmiskās bīstamības pārbaudi un par pārbaudes 

rezultātiem informē Valsts policijas atbildīgo darbinieku, kas atrodas notikuma 

vietā.  

 Ja pārbaudes laikā konstatēts, ka notikusi nezināmas izcelsmes vielas 

noplūde vidē, tā ir ķīmiski bīstama un rada vai var radīt kaitējumu videi, Valsts 

policijas atbildīgais darbinieks pieaicina uz notikuma vietu izsauktos Valsts vides 

dienesta teritoriālās struktūrvienības inspektorus, kas veic šādas darbības: 

 organizē nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta savākšanu; 

ja ir nodarīts kaitējums videi – organizē neatliekamos vai sanācijas pasākumus 

atbilstoši vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām.  

 

 

7.14. pasākumi cilvēku, mājdzīvnieku un īpašuma attīrīšanai no piesārľojuma 

(dekontaminācija)  

 

Nepieciešamība: 
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• pasargāt no bīstamam vielām glābšanas dienestu darbiniekus neatliekamo 

uzdevumu veikšanai (VUGD); 

• pasargāt jebkuras glābjamās, evakuējamās personas, dzīvniekus, materiālās 

vērtības;  

• aizsargāt vidi no piesārľojuma; 

 

    Princips – neitralizēt, likvidēt, novērst piesārľojumu uz kontaktvirsmām, lai 

novērstu piesārľojuma ietekmi uz glābēju, glābjamo, evakuējamo personu, 

dzīvnieku, materiālām vērtībām. 

Dekontaminācijas tipi: 

• Standarta jeb parastā dekontaminācija - procedūru aprakstos, instrukcijās, 

plānos – konspektos atrunāta attīrīšana, nelielam, ierobeţotam personu 

skaitam. 

• Ārkārtas dekontaminācija – atsevišķos gadījumos, ārkārtas apstākļos, kad 

pieļaujamas atkāpes no standartizētām procedūrām, lai nodrošinātu nekavējošu 

(parasti tad arī neatliekamu) iesaistīto, ietekmēto personu, dzīvnieku, materiālo 

vērtību dekontamināciju. 

• Masveida dekontaminācija – lielāka mēroga negadījumos. Jāparedz, 

jānodrošina papildus rezerves, pietiekami efektīvu dekontaminācijas 

procedūru veikšanas nodrošināšanai. Pieļaujami tie paši principi, kas ārkārtas 

dekontaminācijas apstākļos. 

• Lietisko pierādījumu, materiālo vērtību dekontaminācija – specializētas 

procedūras, veicamas ciešā sadarbībā ar citām tiesībsargājošām iestādēm. 

 

     Evakuējamo cilvēku dekontaminācija  tiks veikta divos punktos Ilūkstē  

un Višķos. Dekontaminācijas punkti tiek organizēti un izvērsti uz VUGD 

Latgales reģiona brigādes Ilūkstes un Višķu posteľu bāzes. 

Evakuējamo lopu  dekontaminācija tiks veikta sekojošos punktos:  

Nr. 1 – uz ceļa Medumi – Ilūkste, 1km. uz rietumiem no Sventes ezera; 

Nr.2  - uz ceļa Ilūkste - Daugavpils, 0,5km.  no Sventes ciemata; 

Nr. 3 – uz ceļa Saliena – Krāslava  pie  c.Faļtopi. 

Dekontamināciju veiks pašvaldības ugunsdzēsēji ar Pārtikas un veterināro 

dienestu.       

  

7.15. sadarbība ar citu administratīvo teritoriju, valsts un citu valstu 

glābšanas dienestiem un blakus esošajām pašvaldībām  
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 Lielu ugunsgrēku lokalizācijai un glābšanas darbu veikšanai VUGD 

Latgales reģiona brigādei tiek piesaistītas VUGD vienības no blakus esošo novadu 

brigādēm, kas atrodas tuvāk notikuma epicentram. 
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8. Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie 

pasākumi. 

 

Vētra, lietus gāzes, snigšana, apledojums, sniega sanesumi 

Preventīvie pasākumi 
Nr. 

p.k. 

Nosaukums Izpildes 

termins 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija Izpildītāji 

1 2 3 5 6 

1. Operatīvās informācijas nodošana 
VUGD Latgales reģiona brigādei 
par meteoroloģiskajām parādībām 

Pastāvīgi Latvijas 
Hidrometeoroloģijas 
aģentūra, VUGD 
sakaru punkts 

Latgales 
reģiona 
brigādes SP 

2. Iedzīvotāju informēšana par 
iespējamiem katastrofas draudiem 

No 30 min. līdz 
2 stundām 

VUGD Latgales reģiona 

brigāde,   TV Miljons, 

TV Dautkom, radio Alise 

Pluss, Maksimums 

Latgales 
reģiona 
brigādes 
SP 

3. Attiecīgu avārijas brigāţu un 
iesaistāmo dienestu brīdināšana par 
gatavību avārijas darbu veikšanai 

2 stundas VUGD Latgales reģiona 
brigāde 

Latgales 

reģiona 

brigādes SP 

4. Sagatavošanās neatliekamās 

medicīniskās palīdzības sniegšanai 

Pastāvīgi Daugavpils 

reģionālā slimnīca 

NMP; 

Daugavpils 

reģionālā 

slimnīca 

5. Daugavpils CAK priekšsēdētāja 
informēšana 

2 stundas VUGD Latgales reģiona 

brigāde 

GDV 

6. VUGD Latgales reģiona 

brigādes personai sastāva 

informēšana 

10 min VUGD Latgales reģiona 

brigāde 

Latgales 

reģiona 

brigādes 

SP 

 

 

7. VUGD Latgales reģiona 

brigādes rezerves tehnikas un 

aprīkojuma ieslēgšana kaujas 

aprēķinā VUGD Daugavpils 

brigādes rezerves tehnikas un 

aprīkojuma ieslēgšana kaujas 

aprēķinā 

2 stundas VUGD Latgales reģiona 

brigāde 

Latgales 

reģiona 

brigādes 

vadība 
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Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi 
Nr. 

p.k. 
Nosaukums 

Izpildes 
termiľš 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija Izpildītāji 

1. Operatīvās informācijas nodošana 
VUGD Latgales reģiona brigādes 
par meteoroloģiskajām parādībām 

Pastāvīgi Latvijas 
Hidrometeoroloģijas 
aģentūra, VUGD sakaru 
punkts 

Latgales 

reģiona 

brigādes 

SP 

2. Daugavpils CAK saskaľošana 2 stundas CAK priekšsēdētājs CAK 

priekšsēdētājs 

3. Seku likvidēšanas neatliekamo 
pasākumu veikšana. 

Pastāvīgi VUGD Latgales 
reģiona brigāde, 
iesaistītās 
institūcijas, avārijas 
brigādes un dienesti 

GDV 

4. Citu avārijas dienestu iesaistīšana 2 stundas VUGD Latgales 
reģiona brigāde, 
pašvaldības 

GDV; CAK 

5. Pirmās, neatliekamās un 
specializētās neatliekamās 
medicīniskās palīdzības sniegšana 
cietušajiem 

Pastāvīgi Daugavpils 
reģionālā slimnīca 

NMP 

6. Sociālās palīdzības sniegšana 
cietušajiem 

1 nedēļa Psiholoģiskās un 
sociālās palīdzības 
atbalsta grupa 

Psiholoģiskās 

un sociālās 

palīdzības 

atbalsta grupa 

7. Informācijas par radītajiem 
zaudējumiem apkopošana 

1 mēnesis Pašvaldības CAK 
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Zemestrīce 

Preventivie pasakumi 

Nr. 

p.k. 
Nosaukums Izpil

des 

termí

ns 

Par izpildi 

atbildīgā institūcija Izpildītāji 

1. Informācijas sanemsana par iespejamo 
zemestrīci 

patstāvīgi VUGD 
Latgales 
reģiona 
brigādei, 
VHMA 

Latgales reģiona 
brigādes SP 
VHMA 

2. Iedzīvotāju informēšana par 
iespējamajiem draudiem un rīcību 

1 stunda VUGD Latgales 
reģiona brigāde 

Latgales reģiona 
brigādes SP 

3. Daugavpils CAK priekssedetāja 
informēsana par iespejamiem draudiem 

1 stunda VUGD 
Latgales 
reģiona 
brigāde 

Latgales reģiona 
brigādes SP 

4. Operatīvo un avārijas brigāţu bidināsana 

par iespējamajiem draudiem un rīcību 

30 min. Daugavpils 
CAK,VUGD 
Latgales reģiona 
brigāde 

VUGD 

Latgales 

reģiona 

brigāde; 

CAK 

6. Iedzivotāju apzinosana un bidināšana 

par evakuācijas gatavïbu no bīstamās 

zonas, kur iespejama indīgu vielu 

noplūde zemestrices gadijumā 

1 stunda Daugavpils  

CAK,VUGD 

Daugavpils brigāde 

TV Miljons, TV 

Dautkoms, 

Maksimums 

Latgales 
reģiona 
brigādes SP; 
CAK 

Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi  

Nr. 
p.k. 

Nosaukums Izpildes 
termiľš 

Par izpildi 

atbildīgā 

institūcija 
Izpildītāji 

1. Informācijas saľemšana, apstrādāšana, 
glābšanas dienestu, operatīvo dienestu 
un pašvaldību informēšana. 

5 min. VUGD Latgales 
reģiona brigāde 

Latgales 
reģiona 
brigādes 
SP 

3. Situācijas apzināšana, novērtēšana un 
nepieciešamo papildus resursu 
noteikšana. 

20  min Daugavpils   
CAK, VUGD 
Latgales reģiona 
brigāde 

DGV; 

CAK 
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4. Iedzīvotāju informēšana par situāciju un 
veicamajiem pasākumiem. 

20  min VUGD 
Latgales 
reģiona 
brigāde, 
TV 
Miljons, 
TV 
Dautkoms, 
Maksimum
s, Alise 
Pluss 

Latgales 

reģiona 

brigādes 

SP; CAK 

5. Neatliekamo pasākumu organizēšana un 
veikšana. 

30  min Daugavpils 

rajona 

CAK 

CAK 

6. Daugavpils CAK apzināšana un 
sasaukšana 

1 stunda VUGD Latgales 

reģiona brigāde 

CAK 
sekretārs 

7. Daugavpils rajona policijas un 
zemessardzes spēku iesaistīšana kārtības 
uzturēšana. 

30  min  Daugavpils rajona 

CAK 

DPRPP; NBS 

8. Pirmās palīdzības sniegšana, cietušo 
šķirošana 

patstāvīgi Daugavpils 

reģionālā slimnīca 

NMP; 

Daugavpils 

reģionālā 

slimnīca 

9. Psiholoģiskās palīdzības sniegšana 
iedzīvotājiem. 

patstāvīgi Psiholoģiskās 
un sociālās 
palīdzības 
atbalsta grupa 

Psiholoģiskās 

un sociālās 

grupas  
10. Cietušo reģistrēšana un bojā gājušo 

identifikācija. 
patstāvīgi Daugavpils PRPP DPRPP 

11. Cilvēku evakuācija, izmitināšana, 
aprūpe, īpašuma apsardze. 

Atkarībā  no 

evakuējamo 

skaita 

Daugavpils RPP CAK; 
DPRPP 

12. Pretepidemijas un sanitāri higiēnisko 
pasākumu veikšana evakuēto un 
pārvietoto iedzīvotāju vidū un 
katastrofas zonā. 

patstāvīgi Daugavpils CAK SVA;  PVD 

13. Zemestrīces seku nodarīto zaudējumu 

novērtēšana un lēmuma pieľemšana par 

palīdzības sniegšanu iedzīvotajiem 

(finansiālas, materiālas) 

1 mēnesis Daugavpils CAK CAK 

14. Iedzīvotāju informēšana par 
epidemioloģisko situāciju un izglītošana 
infekcijas slimību profilakses jautājumos 

patstāvīgi Daugavpils CAK CAK 
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Plūdi 

Preventīvie pasākumi 
Nr. 
p.k. 

Nosaukums Izpildes 

termiľš 
Par izpildi atbildīgā 

institūcija 
Izpildītāji 

1. Metroloģiskās, sinoptiskās 

hidroloģiskās informācijas 

saľemšana un analīze 

Pastāvīgi VHMP Latgales 

novērojamu daļa 

VHMP Latgales 

novērojamu daļa 

2. Novērošanas posteľu norīkošana un 
informācijas apkopošana par ledus 
apstākļiem un ūdens līmeľa 
svārstībām plūdu apdraudētajos 
rajonos 

6 stundas Daugavpils 
rajona CA 
speciālisti, 
pašvaldības 

pašvaldības 

3. Operatīvo dienestu un attiecīgu 
struktūrvienību informēšana 

10 min. VUGD 
Latgales 
reģiona 
brigāde 

Latgales 

reģiona 

brigādes SP  

4. Ūdenskrātuvju dambju apsekošana un 
bīstamo vietu noteikšana 

24 stundas VUGD 
Latgales 
reģiona 
brigāde 

CAK 

5. Daugavpils CAK priekšsēdētāja 
informēšana 

1 reizi dienā VUGD 

Latgales 

reģiona 

brigāde 

GDV 

6. Iedzīvotāju, kuri dzīvo iespējamā 
appludes zonā, brīdināšana par plūdu 
draudiem un iespējamo evakuāciju 

12 stundas VUGD 
Latgales 
reģiona 
brigāde 

GDV; 

CAK;  

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

12 stundas VUGD 

Latgales 

reģiona 

brigādei 

Pašvaldība 

CAK 

8. Iedzīvotāju, mājlopu un materiālo 

vērtību evakuācija no iespējamās 

applūdes zonas 

24 stundas VUGD 

Latgales 

reģiona 

brigāde 

GDV; 

CAK 

9. Ledus spridzināšanas darbu 

saskaľošana ar Nacionālajiem 

bruľotajiem spēkiem 

6-8 stundas Daugavpils 

CAK 

NBS 

10. Upes baseinu izlūkošana ar gaisa 

kuģa palīdzību 

6 stundas  NBS 

11. Krasta dambju nostiprināšana 3-4 dienas Daugavpils 

CAK 

GDV; 

CAK 
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Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi 

Nr. 
p.k. 

Nosaukums Izpildes 

termiľš 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 

Izpildītāji 

1 2 3 4 5 

1. Informācijas nodošana operatīvajiem 
dienestiem par ūdens līmeľiem un 
ledus kustību upēs 

Pastāvīgi VUGD 
Latgales 
reģiona 
brigāde 

Latgales 

reģiona 

brigādes SP 

2. Daugavpils CAK priekšsēdētāja 
informēšana 

1 stunda VUGD 
Latgales 
reģiona 
brigādei  

CAK 

sekretārs 

3. Nacionālo bruľoto spēku resursu 
iesaistīšana ledus uzlaušanā 

6-8 stundas Daugavpils 
CAK 

NBS 

7. Darbības atjaunošana enerģētikas un 
komunālajos uzľēmumos 

2-4 dienas Daugavpils apvidus 

elektrisko tīklu raj. 

AS 

“Latvenergo” 

8. Sociālās palīdzības sniegšana 
cietušajiem 

1 nedēļa Daugavpils 
CAK 

CAK 

9. Seku likvidēšanas neatliekamo 
pasākumu organizēšana un veikšana 

Pastāvīgi Daugavpils reģionālā 

slimnīca 

 GDV; NMP 

10. Neatliekamās un specializētās 
neatliekamās medicīniskās palīdzības 
sniegšana. Pretepidemioloģiskie 
pasākumi 

Pastāvīgi Daugavpils reģionālā 

slimnīca 

Daugavpils 

reģionālā 

slimnīca; 

Veselības 

aģentūra  

11. Informācijas apkopošana par plūdu 

rezultātā radītajiem zaudējumiem 

1 mēnesis Daugavpils 

CAK 

CAK. 
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Meţu un kūdras purvu ugunsgrēki 

Preventīvie pasākumi 
Nr. 

D.k. 

Nosaukums Izpildes 

termins 

Par izpildi 

atbildīgā institūcija 
Izpildītāji 

1. Meţu ugunsnedrošā laika posma 

noteikšana 

Katru gadu 

līdz 

15.aprīlim 

Daugavpils 

virsmeţniecība 

Daugavpils 

virsmeţniecība 

2.  Meţu novērošana no uguns 

novērošanas torľiem 

Katru gadu 

no 15.apriļa 

Daugavpils 

virsmeţniecība 

Daugavpils 

virsmeţniecība 

3. Noteikto ierobeţojumu ievērošanas 
kontrole meţos ugunsnedrošajā laika 
posmā 

Katru gadu 
no 15.aprīļa 

Daugavpils 

virsmeţniecība 

Daugavpils 

virsmeţniecība 

4. Sakaru uzturēšana ar Valsts meţa 
dienesta atbildīgām personām 

Pastāvīgi VUGD 

Latgales reģiona 

brigāde 

VUGD 

Latgales 

reģiona 

brigādes 

vadība 

5. Daugavpils CAK informēšana par 
gatavību meţu ugunsgrēku dzēšanai 

Katru gadu 
līdz 

15.aprīlim 

Daugavpils 

virsmeţniecība; 

VUGD Latgales 

reģiona brigāde 

Daugavpils 

virsmeţniecība, 

VUGD Latgales 

reģiona brigāde 

6. VUGD Daugavpils brigādes 
struktūrvienību gatavības 
nodrošināšana iesaistīties meţu 
dzēšanas darbos pēc Daugavpils 
virsmeţniecības pieprasījuma saskaľā 
ar meţa dzēšanas plānu 

Katru gadu 

līdz 

15.aprīlim 

VUGD Latgales 

reģiona brigāde 

VUGD 

Latgales 

reģiona 

brigādes 

vadība 

7. Meţa dzēšanas plāna izstrādāšana un 
saskaľošana ar CAK priekšsēdētāju un 
VUGD brigādes komandieri 

Pastāvīgi Daugavpils 

virsmeţniecība 

Daugavpils 

virsmeţniecība 

8. Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
sniegšanas organizēšana un kārtības 
noteikšana cietušajiem 

Pastāvīgi Daugavpils reģionāla 

slimnīca 

Daugavpils 

reģionāla 

slimnīca 
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Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi 
Nr. 

p.k. 
Nosaukums Izpildes 

termiľš 

Par izpildi 

atbildīgā 

institūcija 
Izpildītāji 

1. Informācijas saľemšana par meţa vai 
kūdras purva ugunsgrēku 

10 min. Daugavpils 
virsmeţniecība; 
VUGD Latgales 
reģiona brigāde 

Daugavpils 

virsmeţniecība; 

Latgales reģiona 

brigādes SP 

2. Institūciju iesaistīšana saskaľā ar 
noslēgtajiem sadarbības dokumentiem 

1 stundas Daugavpils 
virsmeţniecība 
VUGD 
Latgales 
reģiona brigāde 

Daugavpils 

virsmeţniecī

ba; Latgales 

reģiona 

brigādes SP 

3. Iedzīvotāju bildināšana par ugunsgrēku, 
tā attīstību un iespējamo iedzīvotāju 
evakuāciju no bīstamās zonas 

1 stundas Pašvaldības 
VUGD 
Latgales 
reģiona 
brigādes DRPP 

CAK 

4. Ugunsgrēku dzēšana un ierobeţošanas 

darbu veikšana 

Pastāvīgi Daugavpils 

virsmeţniecība 

VUGD Latgales 

reģiona brigāde 

Zemessardzes 

34. artilērijas 

bataljons 

Daugavpils 

virsmeţniecība; 

VUGD; NBS 

5. Neatliekamās un specializētās 

neatliekamas medicīniskas palīdzības 

sniegšana 

Pastāvīgi Daugavpils reģionālā 

slimnīca 

Daugavpils 

reģionālā slimnīca 

6. Daugavpils rajona ārkārtējo situāciju 
operatīvās komisijas priekšsēdētāja 
informēšana par situāciju 

1 stundas Daugavpils 
virsmeţniecība 
VUGD Latgales 
reģiona brigāde 

GDV 

7. VAS "Latvijas dzelzceļš", AS "Latvijas 
gāze" un SIA "Lat Ros Trans" 
informēšana par meţu un purvu 
ugunsgrēka iespējamo izplatīšanos 
dzelzceļa, maģistrālo gāzes un naftas 
vadu aizsardzības zonā 

20 min. Daugavpils 

virsmeţniecība 

VUGD Latgales 

reģiona brigāde 

Latgales 

reģiona 

brigādes SP 
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Bīstamo vielu noplūde 

Preventīvie pasākumi  

Nr.  

p.k. 
Nosaukums Izpild

es 

termi

ľš 

Par izpildi 

atbildīgā 

institūcija 

I

z

p

i

l

d

ī

t

ā

j

i 

1 2 3 5 6 

1. Informācijas saľemšana par iespējamo 
bīstamo vielu noplūdi 

5 min. VUGD Latgales 

reģiona brigāde 

Latgales reģiona 

brigādes SP  

2. Daugavpils brigāde vadības apziľošana 
un lēmumu pieľemšana par 
veicamajiem pasākumiem 

10 min. VUGD Latgales 

reģiona brigāde  

Latgales reģiona 

brigādes SP;    

GDV 

3. Glābšanas darbos iesaistāmo institūciju 
informēšana par to iespējamo 
iesaistīšanu avārijas likvidēšanā 

30 min VUGD Latgales 

reģiona brigāde; 

pašvaldības 

GDV;   

pašvaldības CA 

organizators 

4. Iespējamā bīstamajā zonā atrodošos 
iedzīvotāju informēšana par iespējamo 
apdraudējumu 

1 stunda  VUGD Latgales 
reģiona brigāde;  
Daugavpils pilsētas 
un rajona policijas 
pārvalde; 
 Pašvaldības 

GDV; Valsts 
policija; pašvaldības 
CA organizators 

5. Iespējamās avārijas bīstamās zonas 
noteikšana 

1 stunda VUGD Latgales 
reģiona brigāde; 
Daugavpils 
reģionālā vides 
pārvalde 

GDV; Daugavpils 
reģionālās vides 
pārvaldes pārstāvis 

6. Preventīvo pasākumu noteikšana 
sadarbībā ar glābšanas darbos 
iesaistītām institūcijām, lai novērstu 
vai mazinātu avārijas sekas 

3 stundas VUGD Latgales 
reģiona brigāde, 
glābšanas darbos 
iesaistītās 
institūcijas 

GDV; 

Iesaistāmās 

institūcijas 

7. Neatliekamās medicīniskās palīdzības 

organizēšana sniegšanas kārtības 

noteikšana saindētajā teritorijā 

1 stunda Daugavpils 

neatliekamās 

medicīniskās 

palīdzības stacija 

neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības stacijas 
pārstāvji  
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8. Pasākumu par iedzīvotāju un materiālo 

vērtību evakuāciju no bīstamās zonas 

organizēšana un īpašuma apsardze 

6 stundas Pašvaldības;  

VUGD Latgales 

reģiona brigāde;  

Daugavpils 

pilsētas un rajona 

policijas pārvalde 

 

GDV ;   

Iesaistāmās 

institūcijas 

9. Daugavpils CAK priekšsēdētāja 
informēšana par veiktajiem 
pasākumiem 

Pēc katrām 

2 stundām 

VUGD Latgales 

reģiona brigāde 

GDV 

 

 Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi  

Nr 

.p. k 

Nosaukums Izpil

des 

termi

ľš 

Par izpildi 

atbildīgā 

institūcija 
Izpildītāji 

1 2 3 5 6 

1. Informācijas apstrādāšana par bīstamo 
vielu noplūdi. VUGD Daugavpils 
brigāde vadības informēšana. 

5 min. VUGD Latgales 

reģiona brigāde 

Latgales reģiona 
brigādes SP  

2. Iesaistāmo institūciju informēšana par 

bīstamo vielu noplūdi 

10 min. VUGD Latgales 

reģiona brigāde 

Latgales reģiona 
brigādes SP 

3. Situācijas novērtēšana, izlūkošana, 
bīstamās zonas noteikšana 

1 stunda VUGD Latgales 

reģiona brigāde, 

Daugavpils reģionālā 

vides pārvalde, 

GDV; Daugavpils 

reģionālā vides 

pārvaldes 

pārstāvis 

4. Bīstamajā zonā atrodošos iedzīvotāju 
brīdināšana par apdraudējumu un 
rīcību avārijas zonā 

1 stunda VUGD Latgales 
reģiona brigāde, 

DRPP 

GDV; Valsts 

policija; 

pašvaldības CA 

organizators 
5. Daugavpils CAK darba organizēšana 1 stunda VUGD Latgales 

reģiona brigāde 
CAK sekretārs 

6. Daugavpils CAK priekšsēdētāja 
informēšana par situāciju notikuma 
vietā un veiktajiem pasākumiem 

Pēc 

katrām 2 

stundām 

VUGD Latgales 

reģiona brigāde, 

Daugavpils reģionālā 

vides pārvalde, 

pašvaldības CA 

organizators; 

GDV 
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7. Noplūdušās bīstamās vielas 
identificēšana ar ekspresanalīzes 
metodēm vai vielas paraugu ľemšana 
laboratorijas analīzei 

6 stundas VUGD Latgales 
reģiona brigāde; 

Daugavpils 
reģionālā vides 

pārvalde 

GDV; 

Daugavpils 

reģionālā vides 

pārvaldes 

pārstāvis 

8. Iedzīvotāju evakuācija, izmitināšana, 

aprūpe, īpašuma apsardze 

Pastāvīgi Pašvaldības pašvaldības CA 

organizators 

9. Seku likvidēšanas neatliekamo 

pasākumu veikšana sadarbībā ar 

avārijas brigādēm un iesaistītam 

institūcijām 

Pastāvīgi VUGD Latgales 
reģiona brigāde, 
glābšanas darbos 

iesaistītas 
institūcijas, avārijas 

brigādes 

GDV; 

Iesaistāmās 

institūcijas 

10. Pirmās palīdzības, neatliekamās un 
specializētās neatliekamās 
medicīniskās palīdzības sniegšana un 
koordinācija . ar citiem neatliekamos 
pasākumos iesaistītiem dienestiem 

Pastāvīgi Daugavpils 
neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienesti 

neatliekamās 

medicīniskās 

palīdzības stacijas 

pārstāvji 

11. Izziľas materiālu vākšana, apkopošana 

un avārijas cēloľa noteikšana 

24 

stundas 

VUGD Latgales 
reģiona brigāde, 
Daugavpils 
reģionālā vides 
pārvalde, 
DRPP 

GDV; 

Iesaistāmās 

institūcijas 

12. Informācijas par radītiem 
zaudējumiem apkopošana 

1 

mēnesis 

Pašvaldības CAK 
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Radiācijas avārijas 

Preventīvie pasākumi 
Nr. 

p.k. 
Nosaukums Izpildes 

termiľš 

Par izpildi 

atbildīgā institūcija Izpildītāji 

1 2 3 5 6 

1. Dozimetriskās kontroles veikšana 
noteiktajos mērīšanas punktos 

Katru dienu VUGD 
Latgales 
reģiona 
brigāde 

Daugavpils 

brigādes 

deţurējoša 
maina 

2. Pēc informācijas saľemšanas par 
radiācijas situāciju un Valsts krīzes 
vadības padomes rīkojuma brigādes 
personālsastāvs darbojas saskaľā ar 
Valsts plānu 

patstāvīgi VUGD OVP  

3. Iedzīvotāju informēšana par iespējamo 
radioaktīvo piesārľojumu un 
veicamajiem aizsardzības pasākumiem 

1 stunda VUGD Latgales 
reģiona brigāde 
TV Miljons,TV 
Dautkom, Alise 
Pluss, Maksimums 

Latgales 
reģiona 
brigādes SP 

Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi 
Nr. 

p.k. 
Nosaukums Izpildes 

termiľš 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 
Izpildītāji 

1 2 3 5 6 

1. Informācijas, par kodolavariju, kas var 

ietekmēt radiācijas drošību Latvijā, 

saľemšana un novērtēšana 

10 min. Radiācijas drošības 

centrs 

RDC 

2. Ziľošana Daugavpils CA komisijas 
priekšsēdētājam par nepieciešamību 
izsludināt ārkārtējo situāciju 

10 min. VUGD 
Latgales 
reģiona 
brigāde 

Latgales 
reģiona 
brigādes 
komandieri
s 
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3. institūciju, pašvaldību, dienestu un 
komercsabiedrību apziľošana 

1 stunda VUGD 
Latgales 
reģiona 
brigāde 

Latgales 

reģiona 

brigādes 

SP 

4. Iedzīvotāju brīdināšana un 
informācijas sniegšana par avārijas 
attīstību un aizsardzības pasākumiem 
(joda profilakse, paslēpšanās telpās 
U.C. 

1 stunda VUGD Latgales 
reģiona brigāde,TV 
Miljons, Alise Pluss, 
TV Dautkom, 
Maksimums 

Latgales 

reģiona 

brigādes 

SP; CAK 

5 Preses konferences rīkošana 
informācijas sniegšanai plašsaziľas 
līdzekļiem par notikušo avāriju, tās 
attīstības gaitu un aizsardzības 
pasākumiem 

Pastāvīgi Daugavpils rajona 

civilās aizsardzības 

komisija 

CAK 

6. Radiācijas situācijas izlūkošana 100 
km zonā ap avārijas vietu 

2 stundas VUGD 
Latgales 
reģiona 
brigāde 

Daugavpils 

brigādes 

deţurējoša 
maina 

7. Pārtikas produktu, dzeramā ūdens, 
virszemes ūdeľu, veselībai nozīmīgu 
vielu un materiālu, dzīvojamo telpu 
radioaktīvā piesārľojuma kontroles 
veikšana 

Pastāvīgi Pārtikas un 
veterinārā dienēta 
Daugavpils pārvalde, 
Sabiedrības veselības 
aģentūra, Daugavpils 
filiāle 

CAK; 
SVA;PVD 

8. Evakuācijas pasākumu organizēšana 
un piedalīšanās cilvēku un materiālo 
vērtību evakuācijā no radioaktīvā 
piesārľojuma zonas 

24-72 stundas Pašvaldības, VUGD 

Latgales reģiona 

brigāde, Daugavpils 

Zemessardzes 

artilērijas 34 

bataljons, DRPP 

CAK 

9. Transporta līdzekļu nodrošinājuma 
organizēšana evakuācijas pasākumu 
veikšanai: 

48 stundas Pašvaldības Daugavpils 

autobusu 

parks 

10 Aizsardzības pasākumu zonā:              

-informēšana par lauku darbu 

pārtraukšanu vai ierobeţošanu, lapu 

dārzeľu, iegūtā piena un no atklātām 

vietām ľemtā ūdens lietošanas 

aizliegšana vai ierobeţošana pirms 

nav veikta tā piesārľojuma kontrole 

Pastāvīgi VUGD Latgales 

reģiona brigāde, TV 

Miljons, TV 

Dautkom, 

Maksimums, Alise 

Pluss 

CAK 
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11. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana, 
patrulēšana, nepieciešamās 
informācijas sniegšana, radioaktīvā 
piesārľojuma zonas apsardze, 
evakuācijas maršrutu norādīšana, 
transporta kustības regulēšana 

Pastāvīgi Daugavpils 
Zemessardzes 
artilērijas 34 
bataljons DRPP 

Daugavpils 
Zemessard
zes 
artilērijas 
34 
bataljons 
DRPP 

12. Personāla nodrošināšanas 
organizēšana ar nepieciešamajiem 
individuālās aizsardzības līdzekļiem 

12 stundas VUGD 

Latgales 
reģiona 
brigāde 

VUGD 

Latgales 

reģiona 

brigāde 

13. Neatliekamās medicīniskās palīdzības 

sniegšana 

Pastāvīgi Daugavpils reģionālā 

slimnīca 

NMP; 

Daugavpils 

reģionālā 

slimnīca 

14. Psiholoģiskās palīdzības organizēšana 
un sniegšana radiācijas avārijā 
cietušajiem 

Pastāvīgi Psiholoģiskās un 
sociālās palīdzības 
atbalsta grupa 

Psiholoģiskās 

un sociālās 

palīdzības 

grupa 

15. Cilvēku un transporta līdzekļu 
radioaktīvā piesārľojuma kontroles un 
dezaktivācijas organizēšana un veikšana 

Pastāvīgi VUGD 

Latgales 

reģiona 

brigāde 

VUGD 

darbinieki 

16. Evakuēto un pagaidu izmitināto 
cilvēku aprūpe 

Pastāvīgi pašvaldības Pašvaldība 
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Cilvēku, mājlopu, augu masveida saslimšana un sevišķi bīstamas 

infekcijas 

Preventīvie pasākumi 

Nr. 
p.k. 

Nosaukums Izpildes 

termins 

Par izpildi 

atbildīgā institūcija 
Izpildītāji 

1. Informācijas saľemšana par iespējamo 
infekcijas slimību masveida izplatīšanos 
vai masveida saindēšanos, kā arī par 
bīstamo infekcijas slimību ievešanas 
draudiem, tās precizēšana un apkopošana 

P

a

s

t

ā

v

ī

g

i 

VUGD Latgales 
reģiona brigāde, 
Daugavpils Pārtikas 
un veterinārā 
dienesta pārvalde 
Sabiedrības 
veselības aģentūra 

Latgales 
reģiona 
brigādes SP; 
PVD; SVA 

2. Apdraudējuma novērtēšana, potenciāli 
bīstamo objektu un iesaistāmo institūciju 
apzināšana 

3 stundas Pārtikas un 
veterinārā dienesta 
Daugavpils 
pārvalde, 
Sabiedrības 
veselības aģentūra, 

CAK; GDV 

3. Daugavpils CAK priekšsēdētāja 

informēšana par iespējamiem draudiem 

2 stundas VUGD Latgales 

reģiona brigāde, 

Pārtikas un 

veterinārā dienēta  

Daugavpils 

pārvalde 

Sabiedrības 

veselības aģentūra 

GDV 

4. Darbības stratēģijas izstrādāšana un 

plānošana kopā ar citām institūcijām 

2 stundas Daugavpils 

novada CAK, 

VUGD Latgales 

reģiona brigāde, 

Pārtikas un 

veterinārā dienēta 

Daugavpils 

pārvalde 

Daugavpils 

novada CAK, 

VUGD 

Latgales 

reģiona 

brigāde, 

Pārtikas un 

veterinārā 

dienēta 

Daugavpils 
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5. Neatliekamas medicīniskas palīdzības 
organizēšanas, sniegšanas un 
pretepidēmijas pasākumu kārtības 
noteikšana konkrētā gadījumā 

Pastāvīgi Daugavpils 
reģionālā 
slimnīca 

Daugavpils 

reģionālā 

slimnīca 

6. Iedzīvotāju apziľošana un brīdināšana 
par iespējamo saslimšanu ar infekcijas 
slimībām vai saindēšanos un profilakses 
pasākumiem 

2 stundas VUGD Latgales 
reģiona brigāde. 
Pārtikas un 
veterinārā dienesta 
Daugavpils 
pārvalde, TV 
Miljons, TV 
Dautkom, Alise 
Pluss, Maksimums 

Latgales 
reģiona 
brigādes 
SP; GDV 

Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi  

Nr. 

p.k. 
Nosaukums Izpildes termiľš Par izpildi 

atbildīgā 

institūcija 
Izpildītāji 

1. Informācijas saľemšana par cilvēku, 
mājlopu, augu masveida saslimšanu un 
sevišķi bīstamu infekciju parādīšanos 

10 min. VUGD Latgales 
reģiona brigāde; 
Pārtikas un 
veterinārā dienēta 
Daugavpils 
pārvalde 

Latgales 
reģiona 
brigādes SP 

2. Daugavpils rajona ārkārtējo situāciju 
operatīvās komisijas darba organizēšana 

2 stundas VUGD Latgales 
reģiona brigāde 

CAK 
sekretārs  

3. Nepieciešamo resursu noteikšana 
infekcijas slimības uzliesmojuma 
(epidēmijas) apkarošanai 

2 stundas Daugavpils CAK, 
VUGD Latgales 
reģiona brigāde, 
Pārtikas un 
veterinārā dienēta 
Daugavpils 
pārvalde, 
Sabiedrības 
veselības aģentūra, 
Daugavpils filiāle 

Daugavpils 
CAK, VUGD 
Latgales 
reģiona 
brigāde, 
Pārtikas un 
veterinārā 
dienēta 
Daugavpils 
pārvalde, 
Sabiedrības 
veselības 
aģentūra, 
Daugavpils 
filiāle 

4. Iedzīvotāju brīdināšana par iespējamo 

saslimšanu ar infekcijas slimībām vai 

saindēšanos un profilakses pasākumiem 

2 stundas VUGD Latgales 

reģiona brigāde, 

Pārtikas un 

veterinārā dienēta 

Daugavpils 

pārvalde, TV 

Miljons, TV 

Dautkoms, 

Maksimums          

Alise Pluss 

Latgales 

reģiona 

brigādes 

SP; CAK 
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5. Karantīnas reţīma noteikšana, lai 
ierobeţotu slimības izplatīšanos 

4 stundas Daugavpils 
CAK 

CAK 

6. Materiālo resursu mobilizēšana 4 stundas Pārtikas un 
veterinārā dienēta 
Daugavpils 
pārvalde, 
Sabiedrības 
veselības aģentūra 
Daugavpils filiāle 

VUGD 
Latgales 
reģiona 
brigāde 

7. Pretepidemijas un sanitāri higiēnisko 

pasākumu veikšana evakuēto un 

pārvietoto iedzīvotāju vidū 

Pastāvīgi Sabiedrības 
veselības aģentūra 
Daugavpils filiāle, 
Pašvaldības 

CAK 
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Terorisms un sabiedriskās nekārtības. 

Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi  

Nr. 
p.k. 

Nosaukums Izpildes 

termiľš 

Par izpildi 

atbildīgā 

institūcija 
Izpildītāji 

1 2 3 5  

1. Informācijas saľemšana, apstrāde un 
vadības informēšana 

10 min. VUGD 
Latgales 
reģiona 
brigāde 

Latgales 

reģiona 

brigādes SP 

2. Attiecīgo dienestu, neatliekamās 

medicīniskās palīdzības ierašanās 

notikuma vietā 

20 min. VUGD Latgales 

reģiona brigāde, 

Daugavpils 

reģionālā slimnīca 

DPRPP 

GDV; NMP; 

DPRPP 

3. Notikuma vietas ierobeţošana 30 min. VUGD Latgales 

reģiona brigāde, 

DRPP, Daugavpils 

Zemessardzes 

artilerijas 34 

bataljons 

GDV 

4. Daugavpils CAK darba organizēšana 1 stunda VUGD 
Latgales 
reģiona 
brigāde 

CAK 
sekretārs 

5. Evakuācijas pāsākumu veiksana no 
apdraudētās zonas 

2 stundas DPRPP, 
Daugavpils 
Zemessardzes 
artilerijas 34 
bataljons 

DPRPP; 

VUGD 

Latgales 

reģiona 

brigādes 

darbinieki 

6. Iedzīvotāju informēsana par radusos situaciju 1 stunda VUGD Latgales 
reģiona 
brigāde,TV 
Miljons, Alise 
Pluss, TV 
Dautkom, 
Maksimums 

Latgales 

reģiona 

brigādes SP 

7. Psihologiska atbalsta sniegsana iedzīvotājiem Pastāvīgi Psihologiskàs un 
sociàlàs palïdzïbas 
atbalsta grupa 

CAK 
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9.  Civilās aizsardzības plānā noteikto pasākumu pārbaude mācībās. 

 
 

Saskaľā ar Civilās aizsardzības likuma 9. panta otrās daļas 1. punktu un 

pamatojoties uz Daugavpils Novada un Ilūkstes novada civilās aizsardzības 

komisijas nolikuma prasībām, Daugavpils Novada un Ilūkstes novada civilās 

aizsardzības komisijas locekļi un to pārstāvēto institūciju darbinieki piedalās vietēja 

mēroga civilās aizsardzības mācībās. 

VUGD Latgales reģiona brigādes mācības civilās aizsardzības jomā tiek rīkotas 

atbilstoši civilās aizsardzības darba plānam.  
 

 

1.pielikums  

Cilvēku izmitināšanas vietas Daugavpils novadā 

 

                      

 

Iestādes vai struktūras 

nosaukums 

Juridiskā adrese Vietu 

skaits 

Kontaktpersona Telefonu numuri 

Ambeļu pagasts 

Ambeļu kultūras nams Ambeļu ciems 

Daugavpils novads 

200 J.Rubens 29102246 

     

Biķernieku pagasts 

Biķernieku pamatskola Skolas iela Nr.1. 400 S.Ramanovs 29177032 

Biķernieku kultūras 

nams 

Saules iela Nr.4. 200 S.Ramanovs 29177032 

Biķernieku bērnudārzs Saules iela Nr.5 130 S.Ramanovs 29177032 

Demenes pagasts 

Sociālā riska ģimeľu 

bērnu atbalsta centrs 

„Paspārne” 

Upes iela 4, Kumbuļi 

 

130 R.Tamane  654 75051 

26381526 

pagasta pārvaldes 

Iedzīvotāju pakalpojumu 

centrs 

Upes iela 6, Kumbuļi,   50 J.Elksniľa  654 75050 

 28684486 

pagasta pārvalde Briģenes iela 2, Demene ,   100 V.Gadzāne  654 07602 

29468465 

pagasta kultūras nams Briģenes iela 2, Demene ,   100 I.Dubovska 654 76707 

29853623 

Pirmskolas bērnu iestāde Briģenes iela 6, Demene ,   40 V.Gadzāne  654 07602 

29468465 

Zemgales vidusskola Zemgales iela 16, 

Zemgale ,   

300 O.Petkeviča 6 5471763 

29607000 

Dubnas pagasts 

Dubnas kultūras 

nams 

Nākotnes iela1a 

Dubnas ciems  

100 J. Beķe 65475230 

Kalkūnes pagasts 

Randenes pamatskola 

Nr.1 

Vārpas iela 2, Randene  150 A.Mikulovs 

L.Peipiľa 

29298178 

26524905 

Randenes pamatskola 

Nr.2 

Dārza iela 57, Randene  

200 

A.Mikulovs 

L.Peipiľa 

29298178 

26524905 

Kalkūnes pagasta 

pārvalde 

Ķieģeļu iela 4, Kalkūni, 

Kalkūnes pagasts  

150 A.Cimoška 29199030 
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Kalupes pagasts 

SAC „Kalupe” Lielā iela,1, c.Kalupe 

Kalupes pag. 

 

 

50 R.Juhneviča 29414515 

SPC”Kalupe” Lielā iela,43, c.Kalupe 

Kalupes pag. 

 

20 I.Nešpore 26452232 

Kalupes pamatskola Lielā iela,35, c.Kalupe 

Kalupes pag. 

 

10 I.Ondzule 29103145 

Lauceses pagasts 

Laucesas pagasta 

pārvalde 

Miera iela 26 

 

nav A.Ķesters 29545023 

Līksnas  pagasts 

Līksnas pamatskolas ēka Vaikuļāni,Līksnas pagasts 200 A.Kudiľš 65475581 

29165866 

Līksnas sabiedrības 

izglītības un informācijas 

centrs 

Daugavas 10a,Līksnas 

pag. 

40 E.Vorošena 65471414 

26799686 

Maļinovas pagasta pārvalde 

Maļinovas pagasta 

pārvalde 

Rēzeknes iela 27. 

Maļinovas 

ciems,Maļinovas pag. 

 A.Karľickis 29130116 

Kultūras nams Maļinovas pag.  V.Ciršs 25970735 

Medumu pagasts 

Medumu pagasta 

pārvalde 

Alejas,2 Medumu pagasts 80 L.Gornovskis 26836661 

Medumu vidusskola Alejas,20  Medumu 

pagasts 

150 V.Celminska 65471555 

Naujenes pagasts 

Lāču pamatskola Muzeja iela 2, c.Lociki, 

Naujenes p., v.sk.  

200 A.Meškovskis 65474565 

29516359 

Naujenes jaunatnes 

iniciatīvas un sporta 

centrs 

Daugavas iela 34, 

c.Krauja, Naujenes p., 

v.sk.  

80 E.Kucins 654301900 

      2981587 

Naujenes jaunatnes 

iniciatīvas un sporta 

centrs – sporta zāle 

18.Novembra iela 416, 

c.Vecstropi, Naujenes p., 

v.sk.  

175 J.Melders 65459008 

Naujenes sociālo 

pakalpojumu un sociālās 

palīdzības centrs 

18.Novembra iela 392, 

c.Vecstropi, Naujenes p., 

v.sk. 

130 N.Škutāne 65459049 

27802321 

Naujenes kultūras centrs Muzeja iela 6, c.Lociki, 

Naujenes p., v.sk. 

380 K.Lipkova 65474268 

20233220 

Naujenes mūzikas un 

mākslas skola 

Daugavas iela 29, 

c.Krauja, Naujenes p., 

v.sk.  

100 S.Kačāns 65450287 

26444898 

Naujenes 

novadpētniecības muzejs 

Skolas iela 1, c.Naujene, 

Naujenes p., v.sk. 

100 N.Škutāne 65459049 

.27802321 

Naujenes pamatskola Stacijas iela 8, c.Naujene, 

Naujenes p., v.sk.  

250 P.Brovkins 65476858 

26359787 

Naujenes pirmsskolas 

izglītības iestāde 

„Rūķītis” 

Alejas iela 2, c.Krauja, 

Naujenes p., v.sk. 

150 A.Vaidere 65450176 

27148980 

Nīcgales  pagasts 

Nīcgales pamatskola Skolas iela 15, Nīcgales 

ciems 

200 A.Vēvere 65471100 

Nīcgales pirmsskolas 

izglītības iestāde 

Daugavas iela 4, Nīcgales 

ciems 

70 I.Guģe 65471127 
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„Sprīdītis” 

Nīcgales pagasta Tautas 

nams 

Skolas iela 17, 

Nīcgales ciems 

50 A.Stikāne 26114566 

Salienas pagasts 

Salienas pagasta kultūras 

nams 

Centrāles iela 22, Salienas 

pagasts, Daugavpils 

novads, vietas  

250 Jeļena Bohāne 65475309 

Salienas pagasta 

pārvalde 

Centrāles iela 24, Salienas 

pagasts, Daugavpils 

novads, vietas  

50 Tatjana Babina 65475248 

Skrudalienas pagasts 

Silenes pamatskola Skrudalienas pagasts 

,Silene 

 T.Klopova 65439367 

Skrudalienas pamatskola Skrudalienas, 

Skrudalienas pagasts 

 S.Rokjāne 65475333 

Sventes pagasts 

 

Sventes vidusskola 

 

Daugavpils iela1A, 

Svente 

 

300  

A.Sibircevs 

S.Meinerte 

 

26160544 

22007128 

 

Sventes tautas nams 

 

Alejas iela 13, Svente 

 

100  

V.Petaško 

 

28228788 

 

Sventes pagasta pārvalde 

 

Alejas iela 9, Svente 

 

80  

B.Vasiļevska 

V.Jurķeviča 

 

29556390 

29938616 

 

Tabores pagasts 

Tabores pamatskola Oktobra 39, Tabores 

ciems, 

Tabores pagasts, 

Daugavpils novads 

 

250 V.Vavziľaka 

S.Januškeviča 

65471216 

65471261 

Vaboles pagasts 

Vaboles vidusskola 

Zāle 

Vaboles ciems 200 V.Vingris 29623158 

Vaboles pagasta kultūras 

nams 

Vaboles ciems 100 V.Vingris 29623158 

Vaboles  sākumskola Vaboles ciems 90 V.Vingris 29623158 

Vecsalienas pagasts 

Vecsalienas pagasta   

klubs 

Vecsalienas ciems 115 S.Pavlovs 29190424 

Višķu pagasts 

Špoģu vidusskola Šosejas iela 3 650 Jānis Belkovskis 29187178 

Špoģu mākslas un 

mūzikas skola 

Šosejas iela 3, 

 

250 Andrejs Repins 26414622 

Višķu profesionālā 

vidusskola 

Višķu tehnikuma ciems, 

 

1000 Aivars Skrinda 26409445 
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2. pielikums  

 

 

Izmitināto iedzīvotāju ēdināšanas vietas  Daugavpils novadā 

 

 

Iestādes vai 

struktūras 

nosaukums 

Adrese Tehniskais 

nodrošinājums 

(cik cilvēku var 

nodrošināt) 

Kontaktpersona Telefonu numuri 

 

Biķernieku pagasts 

Biķernieku 

pamatskola 

Skolas ielā 1 

 

400 S.Romanovs 29177032 

Biķernieku 

kultūras nams 

Saules ielā 4 

 

200 S.Romanovs 29177032 

Biķernieku 

bijušā 

bērnudārza ēka 

Saules ielā 5  

 

130 S.Romanovs 29177032 

Demenes pagasts 

Sociālā riska 

ģimeľu bērnu 

atbalsta centrs 

„Paspārne” 

Upes iela 4, 

Kumbuļi,  Demenes 

pagasts, Daugavpils 

novads 

 

130 R.Tamane 654 75051 

26381526 

Zemgales 

vidusskola 

Zemgales iela16, 

Zemgale ,  

Demenes pagasts, 

Daugavpils novads 

 

300 A.Andrejeva 654 71757 

29721067 

Kalkūnes pagasts 

Randenes 

pamatskola 

ēdnīca 

Vārpas iela 2, 

Randene ,Kalkūnes 

pagasts  

60 L.Peipiľa  

26524905 

Kalupes pagasts 

SAC „Kalupe” Lielā iela,1, 

c.Kalupe 

Kalupes pag. 

 

 

 

200 R.Juhneviča 29414515 

SPC”Kalupe” Lielā iela,43, 

c.Kalupe 

Kalupes pag. 

 

60 I.Nešpore 26452232 

Kalupes 

pamatskola 

Lielā iela,35, 

c.Kalupe 

Kalupes pag. 

 

100 I.Ondzule 29103145 

Laucesas pagasts 

Birznieku 

pamatskola 

Miera iela 28 

 

60 P.Vaģels 26787758 

Maļinovas pagasts 

Maļinovas 

pagasta pārvalde 

Maļinovas 

kultūras nams 

Rēzeknes iela 27. 

Maļinovas 

ciems,Maļinovas 

pag. 

 

80 V.Ciršs 25970735 

Medumu pagasts 
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Medumu 

vidusskola 

Alejas,20  Medumu 

pagasts 

 

120 V.Celminska 65471555 

Nīcgales  pagasts 

Nīcgales 

pamatskola 

Skolas iela 15, 

Nīcgales ciems 

200 A.Vēvere 65471100 

Nīcgales 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

„Sprīdītis” 

Daugavas iela 4, 

Nīcgales ciems 

 

70 I.Guģe 65471127 

Nīcgales pagasta 

Tautas nams 

Skolas iela 17, 

Nīcgales ciems 

 

50 A.Stikāne 26114566 

Salienas pagasts 

Salienas pagasta 

kultūras nams 

Centrāles iela 22, 

Salienas pagasts 

 Vitālijs Lazdāns 

Marija Zinkeviča 

27175038 

Skrudalienas pagasts 

Silenes 

pamatskola 

Skrudalienas 

pagasts ,Silene 

 

100 T.Klopova 65439367 

Skrudalienas 

pamatskola 

Skrudalienas, 

Skrudalienas 

pagasts 

 

80 S.Rokjāne 65475333 

Kafejnīca 

„Marianna” 

Skrudalienas 

pagasts, 

Silene 

 

100 V.Sergejevs 65439329 

Naujenes  pagasts 

Naujenes 

pamatskola 

Stacijas iela 8, 

c.Naujene, 

Naujenes p., v.sk.  

250 P.Brovkins Tālr.65476858 

M.t.26359787 

Naujenes 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

„Rūķītis” 

Alejas iela 2, 

c.Krauja, Naujenes 

p., v.sk. 

150 A.Vaidere Tālr.65450176 

M.t.27148980 

Lāču pamatskola Muzeja iela 2, 

c.Lociki, Naujenes 

p.,  

200 A.Meškovskis Tālr.65474565 

M.t.29516359 

Sventes pagasts 

 

Sventes 

vidusskolas 

ēdnīca 

 

Daugavpils iela 1A, 

Svente 

 

100  

S.Meinerte 

 

22007128 

Tabores pagasta pārvalde 

Nav     

Vaboles pagasts 

Sākumskola Vaboles ciems 

 

390 V.Vingris 29623158 

Vecsalienas pagasta pārvalde 

Nav     

Višķu pagasts 

Špoģu 

vidusskola 

Šosejas3 

 

670(vairākās 

plūsmās) 

Jānis Belkovskis 29187178 

Višķu 

profesionālā 

vidusskola 

Višķu tehnikuma 

ciems, 

 

670(vairākās 

plūsmās) 

Aivars Skrinda 26409445 
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3.pielikums  

Materiāli tehniskās rezerves  Daugavpils novadā 

 

 

Iestādes vai 

struktūras 

nosaukums 

Tehniskais 

nodrošinājums 

Skaits Kontaktpersona Telefonu numuri 

Biķernieku pagasts 

     

 Motorzāģi 1 S.Romanovs 29177032 

Demenes pagasts 

Sociālā riska 

ģimeľu bērnu 

atbalsta centrs 

„Paspārne” 

 

Gultas- 36 R.Tamane Nr.65475051 

Segas- 40  Mob.26381526 

Spilveni- 40   

Matrači- 40   

Zemgales 

vidusskola 

Gultas- 20 M.Karľicka Mob.28247566 

Segas- 20   

Spilveni- 20   

Matrači- 20   

 20   

     

Pirmskolas bērnu 

iestāde 

Gultas 24 Ţ.Januškeviča nav 

Segas- 24   

Spilveni- 24   

Matrači- 24   

    

Demenes pagasta 

pārvaldes 

komunālais dienests 

Laivas Nav A.Bleiders Nr.65471888 

Mob.26100191 

Motorlaivas- nav   

Motorzāģi 2   

Dubnas pagasts 

Dubnas pagasts Motorzāģi 1 Ē.Stašulāns 65475232 

Kalkūnes pagasts 

Kalkūnes pagasts Motorzāģi 1 G.Cilinskis 26276373 

Kalupes pagasts 

SAC”Kalupe” 

 

Gultas- 50 R.Juhneviča Nr.65475051 

Segas- 50  Mob.26381526 

Spilveni- 50   

Matrači- 50   

SPC „Pīlādzis” Gultas- 20 I.Nešpore 26452232 

Segas- 20   

Spilveni- 20   

Matrači- 20   

Kalupes pamatskola Gultas 10 I.Ondzule 29103145 

Segas- 10   

Spilveni- 10   

Matrači- 20   

Laucesas pagasts 

 Motorzāģi 1 V.Morozovs 26360363 

 Elektrogenerators 1 V.Morozovs 26360363 

Līksnas  pagasts 

Līksnas pagasta 

pārvalde 

Laivas 1 A.Kudiľš 65475581 

29165866 

Motorlaivas 1   

Motorzāģi 2   
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Maļinovas pagasts 

Maļinovas pagasta 

komunālā 

saimniecība 

Motorzāģi 1 V.Ciršs 25970735 

65471472 

Medumu pagasts 

Medumu vidusskola 

 

Gultas- 20 R.Bogdanova 29586281 

Segas- 20  26381526 

Spilveni- 20   

Matrači- 20   

Medumu pagasta 

viesnīca 

Gultas- 2 L.Gornovskis 26836661 

Segas- 2   

Spilveni- 2   

Matrači- 2   

Naujenes pagasts 

Naujenes pagasta 

pārvalde – Vienības 

iela 1 dz.6, 12, 

c.Lociki, Naujenes 

p. 

Gultas- 18 J.Marhiļeviča 65476855 

29978289 

Segas- 18   

Spilveni- 18   

Matrači-    

Naujenes 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

„Rūķītis” 

Gultas- 150 A.Vaidere 65450176 

27148980 

Segas- 150   

Spilveni- 150   

Matrači-    

Naujenes sociālo 

pakalpojumu un 

sociālās palīdzības 

centrs 

Gultas- 7 N.Škutāne 65459049 

27802321 

Segas- 8   

Spilveni- 8   

Matrači- 7   

Naujenes 

novadpētniecības 

muzejs 

Laivas - I.Vaikule 65471321 

Motorlaivas -   

Motorzāģi 1   

Naujenes kultūras 

centrs 

Gultas-  K.Lipkova 65474268 

20233220 

Segas-    

Spilveni-    

Matrači-(uzpūšamie) 90   

Naujenes pagasta 

pārvalde 

Laivas 2 J.Marhiļeviča 65476855 

29978289 

Motorlaivas -   

Motorzāģi 2   

Nīcgales pagasts 

Nīcgales 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

„Sprīdītis” 

Gultas- 26 I.Guģe 65471127 

    

Segas- 26   

Spilveni- 26   

Matrači- 26   

Nīcgales pagasta 

padome 

Motorzāģi 2 P.Stikāns 29131129 

Salienas  pagasts 

Salienas pagasta 

pārvalde 

Laivas Nav   

Motorlaivas Nav   

 Motorzāģi 1 Vitālijs Lazdāns 27175038 

Sventes pagasts 

Sventes vidusskola Gultas- 40 + 16 

bērnu 

A.Sibircevs 

S.Meinerte 

26160544 

22007128 

Segas- 40 + 16 

bērnu 
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Spilveni- 30 + 16 

bērnu 

  

Matrači- 40 + 16 

bērnu 

  

Sventes pagasta 

pārvaldes 

komunālais dienests 

Laivas 3 A.Jonāns 29191397 

 Motorlaivas 1   

 Motorzāģi 1   

Tabores pagasts 

Komunālais dienests Laivas  Jānis Stankevičs 29120630 

 motorlaivas  

 motorzāģi 1 

 

Vaboles pagasts 

Vaboles pagasta 

sākumskola 

Gultas- 20 V.Vingris 29623158 

  

Segas- 20 

Spilveni- 20 

Matrači- 20 

 Motorzāģi 2 

Višķu pagasts 

Višķu profesionālā 

vidusskola 

Gultas-     350 Aivars Skrinda 26409445 

 Segas-     500   

 Spilveni-     400   

 Matrači-     180   

 Motrzāģis       1   

Višķu pagasta 

pārvalde 

Laivas         2 Jānis Proms 29106122 

 Motorlaivas         1   

 Motorzāģi         2   
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4. pielikums  

 

 

Iedzīvotāju evakuācijas transporta vienības   Daugavpils novadā 

 

 

Iestādes vai 

struktūras 

nosaukums 

Tehniskais 

nodrošinājums 

(transporta līdzeklis, 

vietu skaits ) 

 Kontaktpersona Telefonu numuri 

Ambeļu pagasta pārvalde 

Ambeļu pagasta 

pārvalde 

SETRA 213 67 J.Rubens 29102246 

Biķernieku pagasta pārvalde 

Biķernieku 

pagasta pārvalde 

Autobuss  

„Mercedes Benz” 

27 Vsevolods Moisejevs 26485182 

Biķernieku 

pagasta pārvalde 

VW Transporter 8 Aleksandrs 

Jemeļjanovs 

27051038 

Biķernieku 

pagasta pārvalde  

VW Caravelle 9 Sergejs Romanovs 29177032 

Demenes pagasta pārvalde 

Demenes pagasta 

pārvalde 

IVEKO 

DAILY 50 

GAZ 322132 

PAZ 32050 

18 

 

13 

23 

A.Bleiders 

 

A.Petkevičs 

65471888 

 

65471763 

29545098 

Zemgales 

vidusskola 

VOLVO B10 

VOLVO B57 

44 

40 

A.Petkevičs 65471763 

29545098 

Dubnas pagasta pārvalde 

Dubnas pagasts Autobuss SETRA 42 Ē.Stašulāns 65475232 

 Autobuss Mersedes 

Benz 

14 Ē.Stašulāns 65475232 

 Mikroautobuss 8 Ē.Stašulāns 65475232 

Kalkūnes pagasta pārvalde 

Kalkūnes pagasta 

pārvalde 

Autobuss MB-614 24 A.Mikulovs 29298178 

Kalupes pagasta pārvalde 

Kalupes pagasta 

pārvalde 

Autobuss  

Mersedes Benz; 

Mikroautobuss 

Renault Trafic 

40 

 

8 

A.Rasčevskis 29140852 

SPC „Pīlādzis” Mikroautobuss 

VWTranspoter 

8 I.Nešpore 26452232 

Laucesas pagasta pārvalde 

 

Laucesas pagasta 

pārvalde 

Autobuss  

Mersedes Benz; 

Autobuss Ford-

Transit 

28 

 

 

8 

A.Beštens 

 

 

A.Usačovs 

26218655 

 

 

26644708 
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Līksnas  pagasta pārvalde 

 Mersedes Benz 

Sprinter 308; 

 

Mersedes Benz 0303 

 

 

16+1 

 

 

41+37 

J.Jonāns 

A.Kudiľš 

 

A.Kupšāns 

A.Kudiľš 

26385230 

65475581 

29165866 

29551590 

65475581 

29165866 

Maļinovas pagasta pārvalde 

Maļinovas pagasta 

komunālā 

saimniecība 

GAZ-SAZ-53 

SETRA-213 UL 

FORD-TRANZIT 

1 

41 

 

8+1 

V.Ciršs 25970735 

65471472 

Medumu pagasta pārvalde 

 Mersedes Benz 

Mersedes Benz 

Renault”Traffic” 

Renault”Megane” 

30 

30 

8 

5 

L.Gornovskis 26836661 

Naujenes pagasta pārvalde 

Naujenes pagasta 

pārvalde 

Autobuss Volvo 

B10M 

36 – 

sēdvietas 33 

- stāvvietas 

J.Marhiļeviča Tālr.65476855 

M.t.29978289 

Autobuss Setra 

313UL 

43 – 

sēdvietas 37 

-stāvvietas 

  

Mikroautobuss 

Renault Master 

15 -

sēdvietas 

  

Naujenes sociālo 

pakalpojumu un 

sociālās palīdzības 

centrs 

Mikroautobuss VW 

Transporter 

8 - sēdvietas N.Škutāne Tālr.65459049 

M.t.27802321 

Nīcgales pagasta pārvalde 

Nīcgales pagasta 

pārvalde 

Mikroautobuss 

FORD TOURNEO 

Mikroautobuss 

FORD  TRANSIT 

8 

 

 

8 

P.Stikāns 29131129 

Salienas pagasta pārvalde 

 

Salienas pagasta 

pārvalde 

Opel Zafira 1 Mihails Babins 22044839 

Mersedes Benz 0303 1 Anatolijs Avlasins 26204899 

Skrudalienas pagasta pārvalde 

Skrudalienas 

pagasta pārvalde 

Mersedes Benz 

0303 

Renault Master 

41 

 

16 

B.Ivanova 

 

V.Ivanovs 

E.Griškjāns 

65439238 

26170408 

28620013 

26189848 

Sventes pagasta pārvalde 

Sventes pagasta 

pārvaldes 

komunālais 

dienests 

Autobuss SETRA 

S213 UL 

 

39+1 A.Jonāns 

 

29191397 

 

Mikroautobuss 

VWLT 35 

15+1   

Tabores pagasta pārvalde 

Komunālais  

dienests 

Mercedes Benz 

0404 

33+2 Jānis Stankevičs 2912603 

Pagasta pārvalde Mercedes Benz 

Sprinter 208 

9+1 Vija Seļicka 65471228 

Vaboles pagasta pārvalde 

Vaboles pagasta 

pārvalde 

Mercedes Benz 

 

Ford -Tranzit 

17 

 

8 

V.Vingris 29623158 



 

VUGD Daugavpils brigāde 

88 
 

Vecsalienas pagasta pārvalde 

Vecsalienas 

pagasta pārvalde 

Mercedes Benz 0303 40 B.Staltmanis 65475869 

Mikroautobuss 8 I.Dvorjannikovs 65475867 

Hyindai 5 V.Smarguns 65475867 

 

 


