PIELIKUMI

Pielikums Nr.1
Olaines novada pašvaldības policijas darba plāns
rīcībai plūdu draudu periodā.
I Preventīvie pasākumi.
1.

Olaines novada pašvaldības policija katru dienu apseko iespējamās applūstošās

teritorijas, apkopo informāciju par situāciju novadā.
2.

Olaines novada pašvaldības policija sadarbībā ar Olaines pagasta pārvaldi un DKS

priekšsēdētājiem apseko applūstošo teritoriju mājsaimniecības un informē par iespējamiem
plūdiem un rīcību plūdu gadījumā.
3.

Olaines novada pašvaldības policija apkopo informāciju par applūstošajās teritorijās

esošajām mājsaimniecībām – cilvēku skaits, mājdzīvnieku skaits, uz kurieni evakuēt (dosies
pašu spēkiem).
4.

Olaines novada pašvaldības policija no iestādēm, organizācijām, uzņēmumiem un

privātpersonām pieprasa un apkopo informāciju par resursiem (telpas, tehnika, cilvēki,
pārtika), kurus nepieciešamības gadījumā būtu iespējams iesaistīt.
5.

Olaines novada pašvaldības policija no AS „Latvenergo”, AS „Sadales tīkli” un AS

„Latvijas gāze” pieprasa un apkopo informāciju par darbiniekiem, kuriem jāveic
elektroenerģijas un gāzes padeves atslēgšana/pieslēgšana un citi darbi ārkārtas situācijās
applūdušajās teritorijās.
II Rīcība plūdu gadījumā.
1.

Reālu plūdu draudu gadījumā Olaines novada pašvaldības policija informē un

piesaista citas atbildīgās amatpersonas, iestādes un organizācijas.
2.

Saņemot informāciju par nepieciešamību evakuēties, Olaines novada pašvaldības

policija to nodod VUGD Olaines daļai. Izbraucot uz notikuma vietu, Olaines novada
pašvaldības policija darbojas saskaņā ar VUGD norādījumiem. Nepieciešamības gadījumā
Olaines novada pašvaldības policija nogādā evakuētos uz pagaidu izmitināšanas vietām.
3.

Olaines novada pašvaldības policija apkopo informāciju par evakuētajiem cilvēkiem

– kad evakuēti, cilvēku skaits, mājdzīvnieku skaits, uz kurieni evakuēti (devušies pašu
spēkiem).
4.

Olaines novada pašvaldības policija, sadarbībā ar Olaines pagasta pārvaldi un

Olaines novada domes būvvaldi organizē transportlīdzekļu satiksmi applūdušajās teritorijās
(apbraucamie ceļi, brīdinājuma un aizlieguma zīmes utt.).
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5.

Olaines novada pašvaldības policija sadarbībā ar VP RRP Olaines Ie darbiniekiem

patrulē

applūdušajās

teritorijās,

lai

novērstu

iespējamo

zādzību

no

evakuētajām

mājsaimniecībām risku.
III Rīcība pēc plūdu draudu perioda.
1.

Olaines novada pašvaldības policija informē evakuētos par iespēju atgriezties dzīves

vietās.
2.

Nepieciešamības gadījumā Olaines novada pašvaldības policija palīdz evakuētajiem

atgriezties dzīves vietās.
3.

Apseko teritorijas, kuras bija applūdušas un apkopo informāciju par radītajiem

zaudējumiem (sagruvušas būves, bojāti ceļi, bojātas elektrības un sakaru līnijas utt.).
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Pielikums Nr.2
Aprēķinātās applūduma riska teritorijas
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Pielikums Nr. 3
Vētra, lietus gāzes, apledojums, sniega sanesumi
Preventīvie pasākumi
Nr.p
.k.
1
1.

2.

3.

4.

Izpildes Par izpildi atbildīgā
termiņš
institūcija
2
3
4
Vētra, lietus gāzes, apledojums, sniega sanesumi
Operatīvās informācijas nodošana
Pastāvīgi Latvijas Vides,
VUGD saskaņā ar noslēgto līgumu
ģeoloģijas un
par meteoroloģiskajām parādībām
meteoroloģijas
centrs
Glābšanas dienesta vadības
Pastāvīgi Latvijas Vides,
informēšana un lēmumu
ģeoloģijas un
pieņemšana par veicamajiem
meteoroloģijas
pasākumiem
centrs
Iedzīvotāju informēšana par
Pastāvīgi Latvijas Vides,
iespējamiem katastrofas draudiem
ģeoloģijas un
meteoroloģijas
centrs
Iesaistāmo institūciju brīdināšana
Pastāvīgi VUGD Rīgas
par gatavību avārijas darbu
reģiona pārvaldes
veikšanai
Olaines daļa

Izpildītāji

Nosaukums

5
Latvijas
Hidrometeoroloģijas aģentūra
VUGD
Rīgas
reģiona pārvaldes
(RRP)
Olaines
daļa
VUGD RRP
Olaines daļa

VUGD RRP
Olaines daļa

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

2

3

4

5

Izpildes
Par izpildi atbildīgā
termiņš
institūcija
2
3
4
Vētra, lietus gāzes, apledojums, sniega sanesumi
Operatīvās informācijas
Pastāvīgi Latvijas Vides,
nodošana VUGD saskaņā ar
ģeoloģijas un
noslēgto līgumu par
meteoroloģijas
meteoroloģiskajām parādībām
centrs
Civilās aizsardzības komisijas
1 st.
VUGD RRP Olaines
priekšsēdētāja informēšana un
daļa
komisijas sasaukšana
Seku likvidēšanas neatliekamo Pastāvīgi VUGD RRP Olaines
pasākumu veikšanai.
daļa, pašvaldības,
VAS “Latvijas
autoceļu uzturētājs”
Pirmās, neatliekamās un
Pastāvīgi Neatliekamās
specializētās neatliekamās
medicīniskās
medicīniskās palīdzības
palīdzības dienesta
sniegšana cietušajiem
reģionālais centrs
Valsts materiālo rezervju
4 st.
V/A ”Materiālās
resursu iesaistīšana
rezerves”
Nosaukums

5

Izpildītāji
5
Latvijas Vides,
ģeoloģijas un
meteoroloģijas
centrs
VUGD RRP Olaines
daļa
VUGD RRP Olaines
daļa, pašvaldības,
VAS “Latvijas
autoceļu uzturētājs”
Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības dienesta
reģionālais centrs
Atbildīgie glabātāji

Pielikums Nr.4
Mežu ugunsgrēki
Preventīvie pasākumi
Nr.p
.k.
1

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Nosaukums
2

Izpildes
termiņš
3

Par izpildi atbildīgā
institūcija
4

Mežu ugunsgrēki
Mežu ugunsnedrošā laika posma
Katru
Rīgas reģiona
noteikšana
gadu no virsmežniecība
15.aprīļa
Mežu novērošana no
Katru
Rīgas reģiona
ugunsnovērošanas torņiem
gadu no virsmežniecība
15. aprīļa
Kontrole mežos ugunsnedrošajā
Katru
Rīgas reģiona
laika posmā
gadu no virsmežniecība
15. aprīļa
Sakaru uzturēšana ar Valsts meža
Pastāvīgi VUGD RRP
dienesta atbildīgām personām
Olaines daļa
Civilās aizsardzības komisijas
Pastāvīgi Rīgas reģiona
informēšana par gatavību mežu
virsmežniecība
ugunsgrēku dzēšanai
VUGD struktūrvienību gatavības
Pastāvīgi VUGD RRP
nodrošināšana iesaistīties mežu
Olaines daļa
dzēšanas darbos pēc Valsts meža
dienesta pieprasījuma saskaņā ar
savstarpējiem līgumiem

Izpildītāji
5
Rīgas reģiona
virsmežniecība
Rīgas reģiona
virsmežniecība
Rīgas reģiona
virsmežniecība
VUGD RRP
Olaines daļa
Rīgas reģiona
virsmežniecība
VUGD RRP
Olaines daļa

Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi
N
r.
p.
k.
1
1

2
3

Nosaukums

Izpildes
termiņš

2

Par izpildi
atbildīgā
institūcija

3
4
Mežu ugunsgrēki
Informācijas saņemšana par
10 min.
Rīgas reģiona
meža vai kūdras purva
virsmežniecība,
ugunsgrēku
VUGD RRP
Olaines daļa
Attiecīgu Glābšanas dienesta 5 min.
Rīgas reģiona
struktūrvienību informēšana
virsmežniecība,
Iedzīvotāju brīdināšana par
2 st.
Rīgas reģiona
ugunsgrēku, tā attīstību un
virsmežniecība,
iespējamo iedzīvotāju
evakuāciju no bīstamās zonas
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Izpildītāji

5
Rīgas reģiona
virsmežniecība, VUGD
RRP Olaines daļa
Rīgas reģiona
virsmežniecība,
Rīgas reģiona
virsmežniecība,

4

Ugunsgrēku dzēšana un
ierobežošanas darbu veikšana

Pastāvīgi

5

Neatliekamās un specializētās
neatliekamās medicīniskās
palīdzības sniegšana

Pastāvīgi

6

Civilās aizsardzības komisijas
priekšsēdētāja informēšana par
situāciju
VAS “Latvijas dzelzceļš”
informēšana par mežu un
purvu ugunsgrēka iespējamo
izplatīšanos dzelzceļa zonā

2 st.

7

20 min.

7

Rīgas reģiona
virsmežniecība,
VUGD RRP
Olaines daļa
Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības
dienesta
reģionālais centrs
Rīgas reģiona
virsmežniecība

Rīgas reģiona
virsmežniecība, VUGD
RRP Olaines daļa

Rīgas reģiona
virsmežniecība

Rīgas reģiona
virsmežniecība, VUGD
RRP Olaines daļa

Neatliekamās
medicīniskās palīdzības
dienesta reģionālais
centrs
Rīgas reģiona
virsmežniecība

Pielikums Nr.5
Avārija enerģētikas, sakaru un komunālajos uzņēmumos
Preventīvie pasākumi
Nr.p
.k.
1

1.
2.
3.

Nosaukums
2

Izpildes
termiņš
3

Par izpildi atbildīgā
institūcija
4

Izpildītāji
5

Avārija enerģētikas, sakaru un komunālajos uzņēmumos
Energoapgādes drošības
Pastāvīgi AS “Latvenergo” AS “Latvenergo”
palielināšana
Siltumapgādes sistēmas regulāra
Pastāvīgi A/S „OŪS”
A/S „OŪS”
rekonstruēšana un modernizācija
Telekomunikāciju tīkla
Pastāvīgi SIA “Lattelekom” SIA “Lattelekom”
modernizācija
SIA “LMT“
SIA “LMT ”
SIA “Tele 2”
SIA “Tele 2”
SIA”Bite”
SIA”Bite”

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

1
2

3
4

5

Nosaukums
2

Izpildes
termiņš
3

Par izpildi atbildīgā
institūcija
4

Izpildītāji
5

Avārija enerģētikas, sakaru un komunālajos uzņēmumos
Informācijas saņemšana par 5 min.
VUGD RRP
VUGD RRP
notikušo avāriju
Olaines daļa
Olaines daļa
Pašvaldību informēšana par
10 min.
VUGD RRP
VUGD RRP
notikušo avāriju
Olaines daļa,
Olaines daļa,
A.S.”Sadales tīkli” A.S.”Sadales tīkli”
Civilās aizsardzības komisijas
1 st.
VUGD RRP
VUGD RRP
priekšsēdētāja informēšana
Olaines daļa
Olaines daļa
Iedzīvotāju informēšana par
1 st.
Civilās
Pašvaldības
katastrofu un rīcību avārijas
aizsardzības
apstākļos
komisija
Seku likvidēšanas neatliekamo
2 st.
Pašvaldības
Pašvaldības
pasākumu organizēšana
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Pielikums Nr.6
Bīstamo vielu noplūde
Preventīvie pasākumi
Nr.p
.k.
1

1.
2.

3.
4.

5.

6.

Nosaukums
2

Izpildes
termiņš
3

Par izpildi atbildīgā
institūcija
4

Bīstamo vielu noplūde
Informācijas saņemšana par
Pastāvīgi VUGD RRP
iespējamo bīstamo vielu noplūdi
Olaines daļa
Glābšanas darbos iesaistāmo
Pastāvīgi VUGD RRP
institūciju informēšana par to
Olaines daļa
iespējamo iesaistīšanu avārijas
likvidēšanā
Iespējamās avārijas bīstamās
Pastāvīgi Lielrīgas reģionāla
zonas noteikšana
vides pārvalde
Iespējamā bīstamajā zonā
Pastāvīgi Lielrīgas reģionāla
atrodošos iedzīvotāju informēšana
vides pārvalde
par iespējamo apdraudējumu
Preventīvo pasākumu noteikšana
Pastāvīgi Lielrīgas reģionāla
sadarbībā ar glābšanas darbos
vides pārvalde
iesaistītām institūcijām, lai
novērstu vai mazinātu avārijas
sekas
Neatliekamās medicīniskās
Pastāvīgi Neatliekamās
palīdzības organizēšana
medicīniskās
palīdzības dienests

Izpildītāji
5

VUGD RRP
Olaines daļa
VUGD RRP
Olaines daļa
Lielrīgas reģionāla
vides pārvalde
Lielrīgas reģionāla
vides pārvalde
Lielrīgas reģionāla
vides pārvalde

Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības dienests

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

1

2
3
4

Nosaukums
2

Izpildes
termiņš
3

Par izpildi atbildīgā
institūcija
4

Bīstamo vielu noplūde
Informācijas apstrādāšana par
10 min.
VUGD RRP
bīstamo vielu noplūdi. VUGD
Olaines daļa
vadības informēšana.
Iesaistāmo institūciju informēšana
15 min.
VUGD RRP
par bīstamo vielu noplūdi
Olaines daļa
Situācijas novērtēšana, izlūkošana, 1 st.
VUGD RRP
bīstamās zonas noteikšana
Olaines daļa
Bīstamajā zonā atrodošos
1 st.
VUGD RRP
iedzīvotāju brīdināšana par
Olaines daļa
apdraudējumu un rīcību avārijas
zonā
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Izpildītāji
5

VUGD RRP Olaines
daļa, Lielrīgas reģionāla
vides pārvalde
VUGD RRP Olaines
daļa
Lielrīgas
reģionāla
vides pārvalde
VUGD RRP Olaines
daļa, Valsts policijas
Rīgas reģiona pārvaldes
Olaines iecirknis

5

Civilās aizsardzības komisijas
darba organizēšana

6

Civilās aizsardzības komisijas
informēšana par situāciju notikuma
vietā un veiktajiem pasākumiem
Valsts materiālo rezervju
iesaistīšana

7

8

9

10

11

Noplūdušās bīstamās vielas
identificēšana ar ekspresanalīzes
metodēm vai vielas paraugu
ņemšana laboratorijas analīzei
Iedzīvotāju evakuācija,
izmitināšana, aprūpe, īpašuma
apsardze
Seku likvidēšanas neatliekamo
pasākumu veikšana sadarbībā ar
avārijas brigādēm un iesaistītām
institūcijām
Neatliekamās medicīniskās
palīdzības sniegšana un
koordinācija

Civilās
aizsardzības
komisija
Ik pēc VUGD RRP
katrām 2 Olaines daļa
st.
2 st.
Civilās
aizsardzības
komisija
6 st.
Lielrīgas
reģionāla
vides
pārvalde
4 st.
Civilās
aizsardzības
komisija
VUGD RRP
Pastāvīgi Olaines daļa

Lielrīgas
reģionāla
vides pārvalde

Pastāvīgi

Neatliekamās
medicīniskās palīdzības
dienests

1 st.
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Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības
dienests

Lielrīgas
reģionāla
vides pārvalde
VUGD RRP Olaines
daļa
Lielrīgas
reģionāla
vides pārvalde
Pašvaldības, Valsts
policijas RRP Olaines
iecirknis
VUGD RRP Olaines
daļa

Pielikums Nr.7
Transporta avārijas
Preventīvie pasākumi
Nr.p
.k.
1

Nosaukums
2

1.

Autoceļu tīkla saglabāšana un
attīstība

2.

Dzelzceļa infrastruktūras
rekonstrukcija un uzlabošana
Dzelzceļa datu pārraides tīkla
izveide un pilnveidošana
Maršrutu tīkla izveidošana un
attīstība

3.
4.

Izpildes
termiņš
3

Par izpildi atbildīgā
institūcija
4

Transporta avārijas
Pastāvīgi VAS “Latvijas
autoceļu
uzturētājs”
Pastāvīgi VAS “Latvijas
Dzelzceļš”
Pastāvīgi VAS “Latvijas
Dzelzceļš”
Pastāvīgi VAS “Latvijas
autoceļu
uzturētājs”

Izpildītāji
5
VAS “Latvijas
autoceļu
uzturētājs”
VAS “Latvijas
Dzelzceļš”
VAS “Latvijas
Dzelzceļš”
VAS “Latvijas
autoceļu
uzturētājs”

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

1
2

3

4

5

Nosaukums

Izpildes
termiņš
3

2

Par izpildi atbildīgā
institūcija
4

Transporta avārijas
Informācijas saņemšana
5 min.
VUGD RRP Olaines
daļa
VUGD struktūrvienību un VAS 10 min. VUGD RRP Olaines
“Latvijas dzelzceļš” informēšana
daļa
Situācijas novērtēšana,
izlūkošana un nepieciešamo
spēku un līdzekļu noteikšana
Valsts policijas, Nacionālo
bruņoto spēku iesaistīšana
kārtības uzturēšanā un bīstamās
zonas norobežošanā
Neatliekamās medicīniskās
palīdzības sniegšana,
organizēšana

30 min.

1 st.

1 st.
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Izpildītāji
5

VUGD RRP Olaines
daļa

VUGD RRP Olaines
daļa
VUGD RRP Olaines
daļa, VAS “Latvijas
dzelzceļš”
VUGD RRP Olaines
daļa

Valsts policijas RRP
Olaines iecirknis,
pašvaldības policija,
zemessardze
Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības dienesta
reģionālais centrs

Valsts policijas RRP
Olaines iecirknis,
pašvaldības policija,
zemessardze
Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības dienesta
reģionālais centrs

Pielikums Nr.8
Radioaktīvais piesārņojums
Preventīvie pasākumi
Nr.p
.k.

Nosaukums

Izpildes
termiņš

1

2

3

1.

2.

3.

4.

Par izpildi
atbildīgā
institūcija
4

Radioaktīvais piesārņojums
Saņemtās informācijas novērtēšana Pastāvīgi
Radiācijas
par radiācijas situāciju un tās
drošības centrs
iespējamo tālāko attīstību
Informācijas un rekomendāciju
Pastāvīgi Radiācijas
sniegšana VUGD par informācijas
drošības centrs
gatavības pakāpes izsludināšanu,
civilās aizsardzības sistēmā
iesaistīto institūciju,
komercsabiedrību apziņošanu,
nepieciešamības gadījumā
rekomendāciju sniegšana
Civilās aizsardzības sistēmā
Pastāvīgi Radiācijas
iesaistīto institūciju apziņošana,
drošības centrs
civilās aizsardzības komisijas
sastāva informēšana, informācijas
nodošana plašsaziņas līdzekļiem
saskaņā ar Radiācijas drošības
centra rekomendācijām
Iedzīvotāju informēšana
Pastāvīgi VUGD RRP
Olaines daļa

Izpildītāji

5

Radiācijas drošības
centrs
VUGD RRP
Olaines daļa

VUGD RRP
Olaines daļa

TV, Olaines
Domes Vēstis

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

Nosaukums

Izpildes
termiņš

1

2

3

1

2

Par izpildi
atbildīgā
institūcija
4

Radioaktīvais piesārņojums
Informācijas, par kodolavāriju, kas
10
Radiācijas drošības
var ietekmēt radiācijas drošību
min.
centrs
Latvijā, saņemšana un novērtēšana
Informācijas un rekomendāciju
20
Radiācijas drošības
sniegšana VUGD par nepieciešamību min.
centrs
izsludināt sistēmas pilnās gatavības
pakāpi un civilās aizsardzības
sistēmā iesaistīto institūciju,
komercsabiedrību un pašvaldību
apziņošanai
12

Izpildītāji

5
Radiācijas drošības
centrs
VUGD

3

Iedzīvotāju informēšana

4

Civilās aizsardzības komisijas
sasaukšana
Iedzīvotāju brīdināšana un
informācijas sniegšana par avārijas
attīstību un aizsardzības pasākumiem
Radiācijas situācijas izlūkošana

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Pārtikas produktu, dzeramā ūdens,
virszemes ūdeņu, veselībai nozīmīgu
vielu un materiālu, dzīvojamo telpu
radioaktīvā piesārņojuma kontroles
veikšana
Situācijas novērtēšana, attīstības
prognozēšana un rekomendāciju
izstrādāšana
Iedzīvotāju neatliekamo aizsardzības
pasākumu organizēšana t.s.
evakuācijas un piesardzības
pasākumu noteikšana.
Transporta līdzekļu nodrošinājuma
organizēšana evakuācijas pasākumu
veikšanai
Dzeramā ūdens ņemšanas vietu
nosegšana, mājlopu novietošana
slēgtās telpās
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana,
patrulēšana, nepieciešamās
informācijas sniegšana, radioaktīvā
piesārņojuma zonas apsardze,
evakuācijas maršrutu norādīšana,
transporta kustības regulēšana.
Medicīniskā un psiholoģiskā
palīdzība

VUGD RRP
Olaines daļa
VUGD RRP
Olaines daļa, CA
komisija
Radiācijas drošības
centrs

Masu saziņas
līdzekļi
CA komisijas
sekretāre
VUGD RRP
Olaines daļa CA
komisija
Radiācijas drošības
centrs

4 st.

Radiācijas drošības
centrs

Radiācijas drošības
centrs

5 st.

Radiācijas drošības
centrs

Radiācijas drošības
centrs

5 st.

CA komisija,
pašvaldības

Pašvaldības, Valsts
policijas RRP
Olaines iecirknis

6 st.

CA komisija,
pašvaldības

CA komisija,
pašvaldības

7 st.

Pašvaldības,
iedzīvotāji

Pašvaldības,
iedzīvotāji

7 st.

Valsts policijas
RRP Olaines
iecirknis,
pašvaldības policija

30
min.
1st.
2 st.

3 st.

Cilvēku un transporta līdzekļu
radioaktīvā piesārņojuma kontroles
un dekontaminācijas organizēšana un
veikšana
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VUGD

Valsts policijas
RRP Olaines
iecirknis,
pašvaldības
policija,
zemessardze
Neatliekamās
Neatliekamās
medicīniskās
medicīniskās
palīdzības dienesta palīdzības dienesta
reģionālais centrs, reģionālais centrs,
pašvaldības
pašvaldību
piesaistītie psihologi
VUGD RRP
VUGD RRP
Olaines daļa
Olaines daļa

Pielikums Nr.9
Cilvēku, mājlopu, augu masveida saslimšana un sevišķi bīstamas
infekcijas
Preventīvie pasākumi
Nr.p
.k.

Nosaukums

Izpildes
termiņš

1

2

3

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Par izpildi
atbildīgā
institūcija
4

Izpildītāji

5

Cilvēku, mājlopu, augu masveida saslimšana un sevišķi bīstamas infekcijas
Informācijas saņemšana par
Pastāvīgi PVD pārvalde
PVD pārvalde
iespējamo infekcijas slimību
masveida izplatīšanos vai masveida
saindēšanos, kā arī par bīstamo
infekcijas slimību ievešanas
draudiem, tās precizēšana un
apkopošana
Apdraudējuma novērtēšana,
Pastāvīgi PVD pārvalde
PVD pārvalde
potenciāli bīstamo objektu un
iesaistāmo institūciju apzināšana
CA komisijas priekšsēdētāja
Pastāvīgi PVD pārvalde
PVD pārvalde
informēšana
Darbības stratēģijas izstrādāšana un Pastāvīgi PVD pārvalde
PVD pārvalde
plānošana kopā ar citām
institūcijām
Iedzīvotāju informēšana
Pastāvīgi PVD pārvalde
PVD pārvalde
Pašvaldību informēšana
Pastāvīgi PVD pārvalde
PVD pārvalde

Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi
1

2
3
4

5

6

Cilvēku, mājlopu, augu masveida saslimšana un sevišķi bīstamas infekcijas
Informācijas saņemšana par
10 min. PVD pārvalde
PVD pārvalde
cilvēku, mājlopu, augu masveida
saslimšanu un sevišķi bīstamu
infekciju parādīšanos
Civilās aizsardzības komisijas
30 min.
PVD pārvalde
PVD pārvalde
priekšsēdētāja informēšana
Iedzīvotāju informēšana
1 stunda PVD pārvalde
PVD pārvalde
Nepieciešamo resursu
2 stundas PVD pārvalde
PVD pārvalde
noteikšana infekcijas slimības
apkarošanai
Karantīnas režīma noteikšana,
3 stunda PVD pārvalde
PVD pārvalde
lai ierobežotu slimības
izplatīšanos
Normatīvajos tiesību aktos
4 stunda PVD pārvalde
PVD pārvalde
paredzēto pretepidēmijas
pasākumu organizēšana un
veikšana
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Pielikums Nr.10
Terorisms
Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi
1

Informācijas saņemšana,
apstrāde un Valsts drošības
policijas informēšana

2

Iesaistāmo dienestu
informēšana
Speciālo dienestu iesaistīšana
pretterorisma pasākumu
veikšanai
Notikuma vietas ierobežošana

3

4
5
6
7
8

Evakuācijas pasākumu
veikšana no apdraudētās zonas
Civilās aizsardzības komisijas
priekšsēdētāja informēšana
Iedzīvotāju informēšana par
radušos situāciju
Psiholoģiska atbalsta sniegšana
iedzīvotājiem

Terorisms
5 min.
Valsts policijas RRP
Olaines iecirknis,
VUGD RRP Olaines
daļa
5 min.
Valsts policijas RRP
Olaines iecirknis
20 min.
Valsts policijas RRP
Olaines iecirknis
Valsts policijas RRP
Olaines iecirknis
30.min
Valsts policijas RRP
Olaines iecirknis
1 stunda Valsts policijas RRP
Olaines iecirknis
2 stundas Valsts policijas RRP
Olaines iecirknis
4 stundas Pašvaldības
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Valsts policijas RRP
Olaines iecirknis

Valsts policijas RRP
Olaines iecirknis
Valsts policijas RRP
Olaines iecirknis
Valsts policijas RRP
Olaines iecirknis
Valsts policijas RRP
Olaines iecirknis
Valsts policijas RRP
Olaines iecirknis
Valsts policijas RRP
Olaines iecirknis
Pašvaldības

Pielikums Nr.11

Teritoriālo VUGD struktūrvienību atrašanas vietas

VUGD struktūrvienības
nosaukums
VUGD RRP Olaines daļa
VUGD RRP 2. daļa
VUGD ZRB Jelgavas daļa
VUGD RRP 1. daļa

Atrašanas vietas
Rīgas iela 14, Olaine
Akmeņu iela 17, Rīga
Dobeles iela 16, Jelgava
Maskavas iela 3, Rīga
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Attālums līdz
Olaines centram km
2
22
24
24

Pielikums Nr.12

Pašvaldības civilās aizsardzības komisijas nolikums
1. Pašvaldības civilās aizsardzības komisija (turpmāk – komisija) ir koordinējoša un
konsultatīva institūcija.
2. Komisijas darbības mērķis ir koordinēt civilās aizsardzības pasākumus katastrofu un
to draudu gadījumā, kā arī veicināt civilās aizsardzības jautājumu risināšanu.
I.

Komisijas uzdevumi un tiesības

3. Komisijai ir šādi uzdevumi:
7.1.analizēt informāciju par situāciju katastrofas apdraudētajā teritorijā, par
cilvēkiem, īpašumam un videi nodarīto kaitējumu, reaģēšanas un seku
likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanu, kā arī izvērtēt apdraudējuma
iespējamo attīstību;
7.2.koordinēt papildu resursu piesaisti katastrofu pārvaldīšanā, kā arī ārvalstu un
starptautisko organizāciju palīdzības saņemšanu;
7.3.koordinēt evakuācijas pasākumus, iedzīvotāju izvietošanu, ēdināšanu,
medicīniskās palīdzības sniegšanu, apgādi pagaidu dzīvesvietās, kā arī cita
veida palīdzības sniegšanu katastrofās cietušajiem;
7.4.organizēt preses konferences plašsaziņas līdzekļu un elektronisko sabiedrības
saziņas līdzekļu pārstāvjiem, lai informētu sabiedrību par katastrofu draudiem,
notikušām katastrofām un veiktajiem pasākumiem to seku likvidēšanā;
7.5.pēc apdraudējuma pārvarēšanas novērtēt veiktos pasākumus un, ja
nepieciešams, sniegt attiecīgajām institūcijām ieteikumus par materiāli
tehniskās bāzes atjaunošanu un priekšlikumus valsts materiālo rezervju
pilnveidošanai;
7.6.izskatīt pašvaldības (pašvaldību) civilās aizsardzības plānu un sniegt Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta attiecīgajai struktūrvienībai
priekšlikumus tā precizēšanai;
7.7.piedalīties vietēja, reģionāla un valsts mēroga civilās aizsardzības mācībās;
7.8.izskatīt citus ar attiecīgās pašvaldības (pašvaldību) drošību saistītos civilās
aizsardzības jautājumus.
4. Komisijai ir šādas tiesības:
4.1.uzaicināt uz komisijas sēdēm valsts, pašvaldību un citu institūciju
amatpersonas un speciālistus;
4.2.izveidot ekspertu grupas darbam katastrofas vietā;
4.3.vērsties Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ar ierosinājumu iesaistīt
valsts materiālo rezervju resursus;
4.4.ierosināt komisijas priekšsēdētājam vērsties Krīzes vadības padomē, ja
pašvaldības (pašvaldību) rīcībā esošie resursi ir nepietiekami reaģēšanas un
seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanai;
4.5.ierosināt ārkārtējas situācijas izsludināšanu, kā arī ar to saistītu ierobežojumu
ieviešanu pašvaldības (pašvaldību) teritorijā;
4.6.pieprasīt un bez maksas saņemt no iestādēm un komersantiem uzdevumu
izpildei nepieciešamo informāciju;
4.7.pieprasīt Nacionālo bruņoto spēku vienību iesaistīšanu normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
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II.

Komisijas struktūra.

5. Komisija ar lēmumu nosaka komisijas locekļu uzdevumus un komisijas locekļu
apziņošanas kārtību.
6. Komisijas sekretāru ieceļ komisijas priekšsēdētājs no pašvaldības darbinieku vidus.
Komisijas sekretārs nav komisijas loceklis.
7. Ņemot vērā iespējamos apdraudējumus pašvaldības (pašvaldību) teritorijā, komisijas
sastāvā var iekļaut pārstāvjus no:
7.1.republikas pilsētas vai novada pašvaldības;
7.2.Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta;
7.3.Valsts policijas;
7.4.Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (zemessardzes);
7.5.Valsts meža dienesta;
7.6.akciju sabiedrības "Latvenergo";
7.7.ārstniecības iestādes un pašvaldības sociālās aprūpes struktūrvienības;
7.8.citām institūcijām, ja tas veicina komisijas darbības efektivitāti.
IV. Komisijas darba organizācija
8. Komisijas sēdes rīko, ja notikusi katastrofa vai pastāv tās draudi, kā arī citu jautājumu
risināšanai civilās aizsardzības jomā.
9. Lēmumu par komisijas sasaukšanu pieņem komisijas priekšsēdētājs pēc savas
iniciatīvas vai komisijas locekļa ierosinājuma. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes
laikā visas komisijas priekšsēdētāja funkcijas pārņem komisijas priekšsēdētāja
vietnieks.
10. Komisijas priekšsēdētājs nosaka sēdes darba kārtību un iesaista komisijas darbā
komisijas locekļus. Komisijā izskatāmos jautājumus komisijas priekšsēdētājam
(komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā – komisijas priekšsēdētāja vietniekam) var
rakstiski iesniegt jebkurš komisijas loceklis.
11. Komisijas sēdes vada un komisijas sēdes protokolus paraksta komisijas priekšsēdētājs.
Komisijas sēde var notikt, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse komisijas locekļu.
12. Komisijas sēdes ir atklātas. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.
Katram komisijas loceklim ir viena balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir
komisijas priekšsēdētāja (komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā – komisijas
priekšsēdētāja vietnieka) balss. Pieaicinātajām amatpersonām un speciālistiem ir
padomdevēja tiesības.
13. Komisijas sekretārs ne vēlāk kā divas dienas pirms sēdes (ja notikusi katastrofa –
nekavējoties) paziņo komisijas locekļiem par sēdes norises vietu un laiku, kā arī
nosūta komisijas locekļiem sēdes darba kārtību.
14. Komisijas priekšsēdētājs informē komisiju par pieņemto lēmumu izpildi.
15. Komisijas sēdes protokolē komisijas sekretārs. Komisijas sekretārs piecu darbdienu
laikā nosūta komisijas locekļiem sēdes vadītāja parakstītā protokola kopiju.
Komisijas priekšsēdētājs nosaka komisijas sēžu norises vietu un komisijas uzdevumu izpildei
katastrofu pārvaldīšanā izmantojamās telpas.
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Pielikums Nr.13
Olaines novada civilās aizsardzības komisijas locekļu apziņošanas shēma
Katastrofu pārvaldīšanā iesaistāmo institūciju apziņošanas shēma
Centrālais sakaru punkts
Tālr.:01,112

CAK sekretārs
Olaines novada pašvaldības
policijas kārtībnieks
J.Bērziņa
Mob.tālr.:29446079

VUGD RRP Olaines daļas
komandieris, CAK vietnieks
A.Kotovs
Mob.tālr.: 26339233

Olaines novada domes
priekšsēdētājs, CAK
priekšsēdētājs
A.Bergs
Mob.tālr.: 29111079

Olaines novada pašvaldības
policijas priekšnieks E.Siliņš
Mob. talr.: 29190951

Olaines novada pašvaldības
izpilddirektors
Ģirts Batrags
Mob.talr.: 29204909

Olaines novada
pašvaldības attīstības
nod. vadītājs K.Kauliņš
Mob.talr.: 29276548

Piesaistāmas institūcijas
A/S „Sadales tīkls” Centrālā
reģiona Ķekavas nodaļās
vadītājs I.Zariņš
Tālr.: 29237104

ZS 17. Pretgaisa aizsardzības
bataljona štāba un apgādes
rotas komandieris R.Deklavs
Mob.talr.: 26490861

Babītes nodaļas vecākais
mežzinis A.Veidemanis
Mob.talr.:20290431

Valsts policijas Rīgas reģiona
pārvaldes Olaines iecirkņa
priekšnieks K.Ramma
Mob.talr.:29431379

AS „Olaines ūdens un
siltums” valdes
priekšsēdētājs M.Mazurs
Mob.talr.

SIA “OlainMed” valdes
loceklis J.Klievens
Mob.talr. :29263198

AS „Olaines ūdens un
siltums” valdes loceklis
A.Gailis Mob.talr.:28660090

AS „Olainfarm” Tehniskā
departamenta direktora
vietniece S.Krivmane
Mob.talr.: 29478206

AS “Latvijas Gāze” Jelgavas
iecirkņa vadītājs U.Auniņš
Mob.talr.:29284282
SIA “Olaines ķīmiskā
rūpnīca “BIOLAR”” tehniskā
direktora p.i. A.Matvejevs
Mob.talr.: 26555628

AS “Latvijas Dzelzceļš”
Olaines dzelzceļa stacijas
priekšniece V.Aboļeviča
Mob.talr.: 29532343
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AS “LUKoil” galvenā
inženiere J. Steļmašenko
Mob.talr.: 29114138

Pielikums Nr.14
Nr.p.k.

Evakuējamā
vārds, uzvārds,
adrese,
tālr. nr.

Evakuējamo cilvēku uzskaites lapa
Personas kods
Izmitināšanas
vieta
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Pašvaldības darbinieka
paraksts

Pielikums Nr. 15
Palīglīdzekļi ārkārtējas situācijas gadījumā
Nr. Iestāde/Kompānija
1.

ZS 17.PABN

Atbildīga persona

Tālr.Nr.

Tehnika/Palīglīdzekļi

Rotas komandieris

26490861

Smaga automašīna VOLVO L3154 (14 cilveku transportēšanai)

1

Smaga a/mašīna VOLVO 211 (16 cilvēku transportēšanai)

1

Termos ēdiena piegādei (60 cilvēkiem)
zemessargi - patrulēšanai

10

Krāvas automašīna ar manipulātoru
Ekskavators
Traktortehnika ar frontālo iekravēju
Krāvas furgoni
Automašīna ar krāvas kasti
Pārvietojams ūdens sūknis

1
2
3
1
1

Raivo Deklavs
e-pasts:
raivo.deklavs@mil.lv
2.

A/S"Olaines ūdens un
siltums"

Mārcis Mazurs
Andris Gailis

67963102
29264692
28660090

Krāvas sūkņu iekārta (hidrodinamiskā iekārta)
Pretplūdu aizsārgvaļņu veidošanai smilts
3.

4.

SIA "Nordic Industrial Park"
p/a"Olaines sociālais
dienests"

Arta Nordmane (valdes
locekle)
Olaines filiāle

67069875

Anda Liepiņa

67146052

Trūcīgo personu ēdināšana Zeiferta ielā 8, Olainē un izbraukumos

direktore

66196881

lietoti apģerbi, Veselības istaba, Zemgales 31 pagrabstāva

Skaits

1
36 m3

Traktora tehnika Belarus 820

telpas, "Olaines sociālās aprūpes centrs" telpas, Zeiferta 8 (50
cilvēkiem)
5.

A/S"Olainfarm"

telpas, "OLAKS" telpas Stacijas ielā 38a (50 cilvēkiem)
Frontālais iekrāvējs

1

6.

A/S"Olaines kūdra"

7

SIA "Agrosēta"

8

Olaines kultūras centrs

Mihails Zeņkovs
(mehāniķis)

N.Strukovs - valdes
loceklis

"Olaines kultūras
nams"
Zeiferta iela 11, Olaine
Direktores vietniece
Mirdza Veļikodnaja

Jaunolaines Kultūras
nams

29533214

29413033

Autokrāns
Pašizgāzējs
30-vietīgs autobuss
Ūdens sūkņi (benzīna, 600l/min)
Kāpurķēžu buldozers DT-75
Traktors MTZ ar buldozera lāpstu
Metāla spaiņi
Uzņēmuma darbinieki

1
1
1
4
1
1
10
6

Kravas pašizgāzējs KAMAZ 5511
Krāvas pašizgāzējs Scania P 114
Traktors JCB Fastrac 155-65
Traktors Belarus 820
Frontālais iekrāvējs Bobcat 543
Ekskavators Zeppelin ZM 15
Ekskavators Akermann H 10 B
Iekrāvējs New Holland B115
Autogreideris O&K F 156.5.A
Buldozers Liebherr PR 712 L
Motorzāģis PS 115 Dolmar
Spēka griezējs PC 8116 16 Dolmar
Cilvēkresursi

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
10

67811619 Kinokoncertzāle 338 m2 (251 cilvēkiem)
26578497 Maza zāle 92 m2 ( 68 cilvēkiem)
Nodarbību telpa 51 m2 (37 cilvēkiem)
KOPĀ: telpas 356 cilvēkiem
Cilvekresursi
Aptieciņa
67811305

Liela zāle 560 m2 (414 cilvēkiem)
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1
1
1
2
1
1

Meža iela 2, Jaunolaine

9

PII"Dzērvenīte"

10
SIA"Olaines veselības centrs"

11

Olaines 2.vidusskola

Silvija Tiščenko
(vadītāja)
Tamāra Mazure
(saimn.daļ. vad.)
J.Klievēns (valdes
priekšsēdētājs)

Ludmila Osipova
(direktore)

12

SIA "BIOLAR"

Ingūna Runce
(Direktores
vietniece saimniecības
darbā)
Raisa Kolosova
(medicīnas
māsa)
Aleksandrs Matvejevs

13

OSPII"Ābelīte"

Liene Kalēja Zeldere

Disko zāle 304 m2 (223 cilvēkiem)
Baletzāle 113 m2 (83 cilvēkiem)
KOPĀ: telpas 720 cilvēkiem
Cilvēkresursi
Aptieciņa

1
1

67962808

Telpas (sporta un muzikāla zāles)

2

67963387

KOPĀ: 100 cilvēkiem

29263198

Ārsti
Med.māsas
Telpas

67963582
26575497

Telpas (sporta zāle)

26477634

67965593
26547867
67964359
28866483
26555628

Neitralizācijas līdzekļi

67965768

Telpas pirmsskolas bērnu izvietošanai
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2
1

18
10
1000 m2

Olaines novada paaugstinātas bīstamības objektu saraksts

Pielikums Nr.20
Nr.p
.k

Objekta nosaukums,

Objekta adrese,

Objekta juridiskā

Darbības

Klasificējošais

Bīstamās vielas

tālrunis

adrese, tālrunis

raksturojums

kritērijs (tonnas)

daudzums tonnas

3

4

5

6

7

piesārņojošas darbības atļauja
1

2

Valsts nozīmes paaugstinātas bīstamības objekti
1

2

SIA „Lukoil Baltija R”

Olaines novads,

Rīga, Alīses iela 3,

Degvielas

Sašķidrināta gāze,

Gāze-220

Naftas bāze, B kategorijas

Rīgas-Jelgavas šos.

67066400

uzglabāšana – 31

benzīns,

Dīzeļdegviela-

atļauja

16.km, 67912130,

virszemes tvertne, 5

dīzeļdegviela

58600

29231634

pazemes krātuves

SIA „Biolar” ķīmiskā rūpnīca,
A kategorijas atļauja

Olaines pilsēta,

Olaines pilsēta,

Laku, krasu

Bīstamas ķīmiskas

Acetoncianhidrīns

Rūpnīcu 3,

Rūpnīcu iela 3

ražošanas izejvielas

vielas

– 610 t; Acetons-

67962435,

(acetonciānhidrīns,

19 t; Butanols-25t,

67964445

acetons, butanols,

hlors-40 t.

butilacetāts,
alkīdlaka, etilacetāts,
SNG u.c.
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Reģionālas nozīmes paaugstinātas bīstamības objekti
Nr.
p.k

Objekta nosaukums,

Objekta adrese,

Objekta juridiskā

Darbības

Klasificējošais

Bīstamās vielas

tālrunis

adrese, tālrunis

raksturojums

kritērijs (tonnas)

daudzums tonnas

3

4

5

6

7

piesārņojošas darbības atļauja
1

1

2
A/S „BAO”, Olaines bīstamo

Olaines pilsēta,

Rīga, Mūkusalas iela

Bīstamo atkritumu

7,2 dienā, 50

atkritumu sadedzināšanas

Celtnieku iela 3a,

33, 67612259

sadedzināšana

nedēļā

komplekss, B kategorijas atļauja

67964023,

nenotiek sakarā ar

26306801, 29164591

kurināmo cenu
celšanos

2

Olaines šķidro toksisko

Olaines pagasts (A/S

atkritumu izgāztuve, A

„Olainfarm”)

A/S „Olainfarm”

kategorijas atļauja
3

Šķidrie toksiskie

Vides

ķīmiskie atkritumi-

piesārņojums

vaļēji un urbumos

SIA „Aparts”, DUS (degvielas

Olaines pilsēta,

Rīga, Katrīnas

DUS; pazemes

uzpildes stacija „DINAZ”)

Zemgales 1A,

dambis 14-203,

rezervuāri (benzīns,

67963679

67508427

dīzeļdegviela, gāzes

25

125 m3

25

150 m3

baloni)
4

A/S „Olaines kūdra

Olaines pilsēta,

Olaines pilsēta,

DUS, virszemes

Rīgas iela 21,

Rīgas iela 21,

rezervuāri

67964185

67964185

(dīzeļdegviela)

25

