Iekšlietu ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības
2006.gada sarunas
Protokols Nr.1
Rīgā

2006.gada 07.aprīlī

Sanāksmi vada:
Dz. Jaundžeikars -iekšlietu ministrs
Sanāksmē piedalās:
A.Straume
-Iekšlietu ministrijas
valsts sekretārs;
J.Zaščirinskis
-Valsts policijas priekšnieks;
J.Morozovs
-Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
priekšnieka vietnieks;
L.Zandovskis
-Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
pārvaldes priekšnieks;
M.Ludbāržs
-Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārvaldes
priekšnieks;
A.Salmiņš
-Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks;
A.Okmanis
- Bauskas rajona padome priekšsēdētājs;
J.Raščevskis
- Jēkabpils rajona padomes priekšsēdētājs;
A.Ence
- Babītes pagasta padomes priekšsēdētājs;
J.Petrovičš
- Ogres rajona padomes priekšsēdētājs;
A.Štagars
- Vārkavas pagasta padomes priekšsēdētājs;
I.Kalniņš
- Straupes pagasta padomes priekšsēdētājs;
A.Volfs
- Pūres pagasta padomes priekšsēdētājs;
J.Geduševs
- Rīgas pašvaldības policijas priekšnieks;
I.Kononovs
- Rīgas pašvaldības policijas galvenais speciālists;
J.Ostrovskis
- Daugavpils pilsētas Pašvaldības policijas;
N.Dīķis
-Liepājas pilsētas domes Pašvaldības policijas
priekšnieks.
Protokolē:
M.Stradiņa

-Iekšlietu ministrijas Stratēģijas departamenta
Plānošanas nodaļas vecākā referente.

Ministrs iesāk sanāksmi, izsakot savu pozitīvo attieksmi par
Latvijas Pašvaldības savienības piedāvātajām un izskatāmajām tēmām,
turpmāko sadarbību un kopīgo problēmu risinājumu, lai rūpētos par valsts
drošību un sakārtotu valsts civilās aizsardzības sistēmu.
Valsts sekretārs izsaka atzinību Pašvaldībām un norāda, ka
pašvaldību atbalsts un sadarbība ar glābšanas dienestiem vienmēr ir bijusi
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veiksmīga un saprotoša. Pašvaldības ir aktīvi un konstruktīvi piedalījušās
pie likumprojekta „Civilās aizsardzības likums” izstrādes. Uzsver, ka
glābšanas dienestiem ir jāsadarbojas vienoti un, pirmkārt, Pašvaldību
vadītājiem savā teritorijā jāpārzin un jākontrolē situācija. Valsts
struktūras veic savus uzdevumus, kas saistīti ar operatīvo darbību un
pārvaldīšanu.
Pārstāvis no Latvijas Pašvaldību savienības izsaka pateicību
Iekšlietu ministrijai par sapratni un savstarpējo sadarbību, kas ietver
robežsardzes, ugunsdzēsības un glābšanas, policijas jautājumus, jo nākas
sadarboties dažādos jautājumos.
Izsaka priekšlikumu izskatīt sekojošus jautājumus:
-Par likumprojektu „Civilās aizsardzības likums” un pašvaldību
civilās aizsardzības formulējumu, vietu un lomu valsts civilās
aizsardzības sistēmā. Pašvaldību civilās aizsardzības formējumu
finansējums.
- Par vienotas uguns apsardzības un glābšanas sistēmas
izveidošanu valstī. Pašvaldību ugunsdzēsības formējuma vieta un loma
šajā sistēmā.
-Par vienotu sadarbības modeli, kādā veidā varētu nodrošināt un
attīstīt drošību, it sevišķi, lauku teritorijās, mazpilsētās un pilsētās.
Valsts sekretārs izsaka priekšlikumu, ka jāveicina un arī turpmāk
jāatbalsta konkurss par sakoptāko pagastu, kas 2005.gadā notika pirmo
reizi, kurā veiksmīgi iekļāvās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.
Šāds pasākums ir emocionāli bagāts un liek izjust vienotību. Atbalsta
iekšlietu ministra priekšlikumu, ka šādā pasākumā vajadzētu iesaistīt arī
citas struktūras.
Pārstāvis no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
informē, ka likumprojekts „Civilās aizsardzības likums” ir izskatīts š.g.
februārī Ministru kabineta komitejas sēdē. Bija nepieciešams veikt
saskaņošanu ar Aizsardzības ministriju, kā arī papildus tika izstrādāti
grozījumus likumā „Par Latvijas Republikas valsts materiālajām
rezervēm”, patreiz Civilās aizsardzības likumprojekts ir iesniegts
izskatīšanai Ministru kabinetā.
Pārstāvis no Latvijas Pašvaldību savienības- Ņemot vērā, ka
likumprojekts „Civilās aizsardzības likums” ir detalizētāks un nopietnāks,
nekā iepriekšējais, tajā iezīmējās konkrētāka atbildība, un tas veicina mūs
kopīgi izprast un atrast risinājumu.
Viens no jautājumiem, kurā nevarējām rast risinājumu, t.i. Civilās
aizsardzības koncepcijā apskatīja administratīvi teritoriālo principu.
Civilo aizsardzību var nodrošināt lielas pašvaldības reģionālā līmenī.
Ņemot vērā, ka Civilās aizsardzības koncepcijā pašvaldības uzdevumos
nav rakstīts nodrošināt, bet organizēt un piedalīties un šāds formulējums
neapmierina abas puses. Trīspusējās sarunās, kas notika starp Iekšlietu
2

3

ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību, tika
izskatīts jautājums, lai rastu valsts finansējumu civilās aizsardzības
formējumiem. Šis jautājums palika neatrisināts, jo iebilda Finanšu
ministrija. Ņemot vērā, piedāvāto mazo finansējumu un attiecīgi niecīgo
atalgojumu, vai būtu iespējams, nesaistot ar likumprojektu „Civilās
aizsardzības likums”, iezīmēt kopēju turpmāko rīcību, vienojoties starp
Iekšlietu ministriju. Saskaņā ar likumprojekta 20.pantu, Pašvaldības savus
pienākumus veic izmantojot sava budžeta finansējumu un ja mēs
nodrošinām, tad no saviem līdzekļiem to nevaram atļauties.
Viens no priekšlikumiem - mūsu pašvaldības atbalstītu vienotu
datu bāzi, kurā pēc attiecīgas metodikas apstiprinātu nepieciešamo
informāciju, kas nodrošinātu tās ātru apmaiņu, lai varētu ātri un operatīvi
reaģēt un kontrolēt vispārējo drošību, kā arī novērst ārkārtas situācijas.
Priekšlikums saistībā ar valsts materiālajām rezervēm būtu, lai tās
varētu izmantot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, jo
pašvaldības neatsakās no materiālo rezervju veidošanas, bet tam ir
nepieciešams papildus finansējums.
Par civilās aizsardzības formējumiem (obligātiem formējumiem)
būtu jāveido četrpusējas sarunas, kurās piedalītos Iekšlietu ministrija,
Aizsardzības ministrija, Ekonomikas ministrija un Pašvaldības.
Valsts sekretārs -Hanzas ielā, Rīgā būs informatīvā bāze, kur
strādās Krīžu vadības padome un attiecīgie speciālisti, kas organizēs un
koordinēs savstarpējo sadarbību.
Kā arī būtu jāuzdod glābšanas dienestam par pienākumu, kam ir
deleģēta šī funkcija – cilvēku aizsardzība, operatīvajā centrā teorētiski un
praktiski apmācīt brīvprātīgi pieteikušos cilvēkus, speciālistus un Krīzes
vadības padomes sastāvu, kuri operatīvi un ātri varētu reaģēt uz
negadījumiem un ārkārtas situācijām, saskaņā ar civilās aizsardzības
plāniem, kas ir izstrādāti visās pašvaldībās.
Pārstāvis no Latvijas Pašvaldību savienības -pastāv vēl viena
neatrisināta problēma - ģeneratori. Pašvaldības piedalīsies šā jautājuma
risināšanā, bet pastāvīgi to nevar atrisināt un tas būtu jārisina kompleksā.
Pārstāvis no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta -Tiek
apzināta informācija par alternatīvās enerģijas avotu problēmām.
Veselības ministrija nenodrošina un tuvākajā laikā nenodrošinās
alternatīvās enerģijas avotus, attiecībā uz veselības aprūpes iestādēm.
Valsts sekretārs par vienotu ugunsdzēsības un glābšanas sistēmas
izveidošanu dod vārdu pārstāvim no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta.
Pārstāvis no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 2004.gada 26.maijā tika pieņemta koncepcija par Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta un Valsts meža dienesta vienotas sistēmas izveidošanu
valstī. Valdība uzdeva izstrādāt plānu šādas vienotas valsts
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ugunsapsardzības sistēmas izveidei. Plāns tika pieņemts 2005.gada
5.janvārī, bet 2005.gada pasākumiem nebija iedalīti papildus finanšu
līdzekļi. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests šos finansiālos
pasākumus realizēja no saviem līdzekļiem – nepieciešamo normatīvo aktu
reģistrs un sarakste ar pašvaldībām par zemju platību iedalīšanu,
rezervēšanu jaunu depo būvēšanai, jo dokumenti paredz būvēt 33 jaunus
depo un renovēt 22 esošos depo. Veidojot valsts budžetu 2006.gadam bija
paredzēts piešķirt finansējumu Ls 5,8 miljonu apmērā, kas netika
piešķirts. Ņemot vērā šo situāciju, 2006.gada plāns ir jāveic ar reālu
finansējumu, projektēšanu, būvniecību un celtniecību. Kā paredz Ministru
kabinets, tajos tiesību aktos, kam nav paredzēts finansējums, tika
sagatavoti grozījumi, lai 2006.gada plānu pārceltu uz 2007.gadu. Šo
dokumentu nevarējām saskaņot ar Zemkopības ministriju, jo Valsts meža
dienests atrodas sliktā tehniskā stāvoklī, kā arī trūkst finansējuma no
valsts budžeta.
Ministrs -būtisku celtniecību var uzsākt sadarbībā ar Nekustama
īpašuma aģentūru un privātkompānijām, kuras izvēlās pašvaldības.

Nolēma:
1. Veidot civilās aizsardzības formējumus.
2.
Organizēt četrpusējas sarunas, kurās piedalītos Iekšlietu
ministrija, Aizsardzības ministrija, Ekonomikas ministrija un Pašvaldības.
3. Izveidot vienotu informatīvo bāzi, kur strādās Krīzes vadības
padome un attiecīgie speciālisti, kas organizēs un koordinēs šo
savstarpējo sadarbību.
4. Veidot operatīvo centru, kurā teorētiski un praktiski apmācīt
brīvprātīgi pieteikušos cilvēkus, speciālistus, un Krīžu vadības padomes
sastāvu.
5. Veicina un arī turpmāk atbalstīt konkursu par sakoptāko pagastu.

Ministrs

Dz.Jaundžeikars
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