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Civilā aizsardzība 
Pļaviņu novadā

Pļaviņu novada domes priekšsēdētājs
Aigars Lukss 
11.12.2018.

Līdz 2016. gada 1. oktobrim Pļaviņu novadā bija Civilās 
aizsardzības komisija, kuru vadīja domes priekšsēdētājs.

Komisijas sastāvā bija iekļauti gan pašvaldības darbinieki un 
struktūrvienību pārstāvji, gan ārējo organizāciju un uzņēmumu 
pārstāvji (VUGD, Latvenergo, NMPD, Zemessardze u.c)

Šīs komisijas aktuālākais jautājums bija pavasara plūdi Pļaviņu 
pilsētā – monitorings, iedzīvotāju apziņošana, seku novēršana.

Tika organizētas mācības par avārijas situāciju uz dzelzceļa 
(bojāta cisterna).
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2016. gada 1. oktobrī stājas spēkā jaunais „Civilās 
aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums”, 

Jaunajā likumā noteikts, ka civilās aizsardzības 
sistēmas organizācijas pamatā ir teritoriju sadarbības 
princips. 

Pļaviņu novads ietilpst Jēkabpils sadarbības teritorijas 
civilās aizsardzības komisijā (Jēkabpils pilsēta un 
Jēkabpils, Aknīstes, Krustpils, Salas, Pļaviņu, Viesītes 
novads)

Vai kaut kas ir mainījies?

Gan jā, gan nē!

Jā – domes priekšsēdētājs piedalās CA komisijas sēdēs 
(Jēkabpilī), ir informēts par globāliem jautājumiem vai 
risinājumiem. Lietderība ir apšaubāma.

Nē – joprojām slīcēja glābšana ir paša slīcēja rokās. Tiek 
organizēta vietējā komisija, kas uzrauga situāciju un lemj par 
veicamajiem darbiem. Pēc būtības tā pati Pļaviņu novada CA 
komisija, tikai ar citu nosaukumu un statusu.
Iemesls šādas komisijas nepieciešamībai – iedzīvotājs palīdzību 
un informāciju meklē pašvaldībā.
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Plūdi – nav pārsteigums. Ir apzinātas applūstošās mājas, 
veicamie darbi. Iedzīvotāju attieksme – lieciet mieru.

Pļaviņu HES ar savu darbību var ietekmēt ūdens līmeņa 
svārstības pie Pļaviņām. Izmantojot šīs svārstības, ir iespējams 
mazināt plūdu draudus. Joprojām nav atbildes – kurš pieņem 
lēmumu par svārstību nepieciešamību un potenciālo ietekmi. 
Pašvaldība atturas no šāda līmeņa lēmumu pieņemšanas, bet 
grib saņemt informāciju par pieņemtajiem lēmumiem saistībā 
ar līmeņa svārstībām. Šī ir būtiska informācija, ko nodot 
iedzīvotājiem un izmantot organizējot darbus.

Citas ārkārtas situācijas

Mācības uz dzelzceļa notika Pļaviņu novada CA komisijas 
darbības laikā. Kā centrālais komunikācijas punkts – domes 
priekšsēdētājs. Arī pie šāda risinājuma tika konstatētas 
nepilnības komunikācijā.

Sadarbības teritoriju CA komisijas laikā mācības nav notikušas. 
Pieredze ar šīs komisijas darbību plūdu draudu gadījumā liek 
domāt, ka būs ļoti daudz neskaidru un neatbildētu jautājumu, 
lai būtu pārliecība, ka ārkārtas situācijā visi dienesti darbosies 
saskaņoti.
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Pašvaldība paļaujas uz dažādu institūciju un organizāciju 
kompetenci un spēju rīkoties ārkārtas situācijā.

Bieži vien pašvaldība ir pirmā, kurā iedzīvotājs meklē 
informāciju un palīdzību.

Ja pašvaldībai nav informācijas, tad arī daļai iedzīvotāju šīs 
informācijas nebūs. 

Nepieciešams pēc iespējas ātrāk izstrādāt valsts CA plānu, kurā 
tiktu noteiktas atbildības un pienākumi.

Paldies par uzmanību!
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