Iekšlietu ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības
2007.gada sarunu
Protokols Nr.1
Rīgā

Sarunas vada:
I.Godmanis

2007.gada 10.maijā

- iekšlietu ministrs

Sarunās piedalās:
A.Straume
- Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs;
R.Bluķis

- Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks;

E.Ikvilds

- iekšlietu ministra padomnieks;

K.Greiškalns

- iekšlietu ministra padomnieks;

I.Dobelniece

- Iekšlietu ministrijas Stratēģijas departamenta direktore;

A.Lieljuksis

- Valsts policijas priekšnieks;

A.Pencis

- Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks;

A.Jirgens

- Valsts policijas priekšnieka vietnieks, Galvenās kārtības
policijas pārvaldes priekšnieks;

I.Ponomarjovs

- Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ugunsdrošības
uzraudzības pārvaldes priekšnieks;

F.Dombrovskis - Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes
priekšnieka vietnieks, Prevencijas biroja priekšnieks;
U.Znotiņš
A.Feierābends

- Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes
Sabiedriskās drošības pārvaldes priekšnieka vietnieks;
- Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes
Prevencijas biroja 1.nodaļas priekšnieka vietnieks;
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M.Ostrovskis

-

Iekšlietu ministrijas Krīzes vadības un mobilizācijas
departamenta Krīzes vadības un operāciju nodaļas vadītāja
vietnieks;

G.Prūse

-

Iekšlietu ministrijas Krīzes vadības un mobilizācijas
departamenta Krīzes vadības un operāciju nodaļas vecākā
referente;

I.Gorbačova

-

Iekšlietu ministrijas Juridiskā departamenta Normatīvo
aktu nodaļas juriskonsulte;

A.Jaunsleinis

-

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis;

A.Salmiņš

-

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks;

A.Okmanis

- Bauskas rajona padomes priekšsēdētājs (Latvijas
Pašvaldību savienības pārstāvju sarunu grupas vadītājs) ;

D.Zvirbule

- Latvijas Pašvaldību savienības padomniece sabiedrisko
attiecību jautājumos;

J.Lūkass

- Rīgas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks;

O.Āboltiņs

- Talsu rajona padomes izpilddirektors;

V.Gudakovskis - Daugavpils pašvaldības policijas priekšnieks;
A.Grīnbergs

- Valdemārpils pilsētas domes priekšsēdētājs;

J.Kononovs

- Rīgas Domes Civilās aizsardzības formējumu dienesta
priekšnieka vietnieks;

N. Dīķis

- Liepājas pilsētas domes pašvaldības policijas priekšnieks;

J. Dudars
Protokolē:
E.Vorošens

- Rīgas rajona padomes galvenais speciālists.

- Iekšlietu ministrijas Stratēģijas departamenta Plānošanas
nodaļas vecākais referents.

Sarunas sākās plkst.12:00
Ministrs: atklāj sanāksmi un iepazīstina klātesošos ar sanāksmē izskatāmajām
tēmām. Runājot par pirmo tēmu - par Valsts policijas un Pašvaldību policijas
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sadarbību, par Valsts policijas iecirkņu inspektoru tehnisko un finansiālo
nodrošinājumu lauku teritorijās, izsaka priekšlikumu rast iespēju
pašvaldībām savās teritorijās savu kompetenču ietvaros atbalstīt iecirkņa
inspektorus (dienesta telpu piešķiršanā). Lai noregulētu pašvaldību un Valsts
policijas sadarbības likumisko pusi, ministrs piedāvā Latvijas Pašvaldību
savienības pārstāvjiem kopīgi ar Iekšlietu ministrijas pārstāvjiem šo
jautājumu atrisināt rezultatīvākā plāksnē. Norāda uz to, ka lauku iecirkņa
inspektoriem pagastos ir nepieciešami atbalstītāji jeb policijas palīgi, kuriem
ir autoritāte attiecīgajā pagastā un, kuri varētu policistiem sniegt palīdzību
viņu dienesta pienākumu pildīšanā. Latvijas Pašvaldību savienības
pārstāvjiem lūdz izteikt viedokli par policijas palīgiem lauku rajonos.
Ierosina starp Valsts policiju un Pašvaldības policiju pastiprināt atbalsta
funkciju cīņā ar kaušanos sabiedriskās vietās.
Bez apskatāmajiem jautājumiem skar arī jautājumus saistībā par
autovadītājiem, kuri vada automašīnas reibuma stāvoklī, un par šo personu
sarakstu publiskošanu. Norāda uz problēmām, kas saistītas ar cilvēkresursu
trūkumu policijā un sakarā ar to uzskata, ka cilvēkus nepieciešams aizvietot
ar tehniskiem līdzekļiem, galvenokārt videonovērošanas līdzekļu izvietošana
lielākajās pilsētās riska punktos, un, ka valstī ir jāīsteno cilvēku aizstājošā
programma.
Valsts policijas pārstāvis: informē par situāciju lauku rajonos, kuros faktiski nav
Pašvaldības policijas, kas lielāko tiesu ir tikai rajonu centros un pilsētās, kur
abu policiju kompetence ir sadalīta, un līdz ar to tiek atvieglots Valsts
policijas darbs. Pirmā persona, pie kuras laukos pēc palīdzības vēršas
iedzīvotāji, ir iecirkņa inspektors. Likumā „Par policiju” ir noteikts, ja
pašvaldība neveido savu policiju, tad visas funkcijas, kuras atbilstoši šī
likuma 19.pantā minētajam vajadzētu veikt pašvaldības policistiem, veic
Valsts policija, t.i. iecirkņa inspektors. Iecirkņa inspektoru veicamo
pienākumu klāsts ir ļoti plašs, viņiem ir liela noslogotība un viņi ir retāk
sastopami savās apkalpojamajās teritorijās. Lai risinātu šo problēmu, Valsts
policija ir apzinājusi situāciju saistībā ar iecirkņa inspektoru pieņemšanas
vietām, par viņu nodrošināšanu ar dienesta telpām un šo telpu izmantošanas
tiesisko regulējumu. Pašlaik valstī pēc štata ir 1044 iecirkņa inspektori, no
kuriem Iekšlietu ministrijai piederošo īpašumu izmanto 45 inspektori, līgumi
ar pašvaldībām ir noslēgti 56 iecirkņa inspektoriem, 11 inspektoriem ir
noslēgti līgumi ar SIA un citām organizācijām, bet 435 iecirkņa inspektori
izmanto telpas bez līgumiem, mutiski vienojoties. Pēc mutiskās vienošanās
pašvaldība telpas nodod iecirkņa inspektora rīcībā, taču atsevišķa telpa
inspektoram netiek iedalīta, un inspektors ir spiests mitināties vienā telpā
(kabinetā) ar pašvaldības darbinieku. Jautājums par lauku iecirkņa inspektoru
nodrošinājumu ar dienesta telpām un telpām iedzīvotāju pieņemšanai
joprojām ir aktuāls un Valsts policija turpina šo jautājumu risināt.
Runājot par dienesta transportu, norāda, ka iecirkņa inspektoru
nodrošinājums ar transportu šī gada laikā ir manāmi uzlabojies un, ka valstī
normatīvi šis jautājums ir sakārtots, taču tā realizācija pilnībā ir atkarīga no
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finansējuma. Ir jānodrošina, lai katram lauku iecirkņa inspektoram būtu
dienesta transports, bet pilsētās uz 2 inspektoriem - viens transportlīdzeklis.
Kā pozitīvu atzīmē, ka ir pašvaldības, kuru aktivitāte ir apsveicama, kā
piemēru tam minot Rīgas rajona Mārupes pagasta padomi, kura savā teritorijā
ir ar mieru iedalīt zemes gabalu un būvēt pilnīgi jaunu ēku policijas
vajadzībām.
Secina, ka kopumā iecirkņa inspektoru un pašvaldību sadarbība lielāko
tiesu ir samērā laba, kā arī laba sadarbība ir starp Valsts policiju un
Pašvaldības policiju.
Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis: atbalsta priekšlikumu par lauku iecirkņa
inspektoru pieejamību jebkurā laikā, nevis tikai konkrētajos iedzīvotāju
pieņemšanas laikos. Norāda, ka 2006.gada sākumā sadarbība starp
pašvaldībām un lauku iecirkņa inspektoriem ir pēkšņi pārtrūkusi, jo šī
sadarbība esot kļuvusi nelikumīga. Pašvaldības iecirkņa inspektoriem vairs
nedeva degvielu un nenodrošināja viņus ar transportu. Šis jautājums līdz pat
šim laikam pilnībā nav atrisināts.
Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis: norāda, ka pašlaik lauku iecirkņa
inspektoriem nevajadzētu būt problēmai ar telpu nodrošinājumu. Runājot par
policijas palīgiem norāda, ka Iekšlietu ministrijas un Latvijas Pašvaldību
savienības 2006.gada sarunās tika teikts, ka nelikvidēs policijas palīgus un,
ka Iekšlietu ministrija šajā jomā sakārtos tikai normatīvo bāzi un atjaunos
policijas palīgu institūciju. Pagastos iedzīvotāji ir gatavi atbalstīt iecirkņa
inspektorus. Attiecīgā policijas pārvalde ar konkrētu pašvaldību savstarpēji
vienojas par policijas palīgu kandidātiem, lai izvairītos no kļūdām, un lai pēc
tam nebūtu par viņiem jākaunas.
Ierosina, lai Iekšlietu ministrija iekšēji vienojas par policijas palīgu
izvēli pagastos un par to informē Latvijas Pašvaldību savienību, savukārt
Latvijas Pašvaldību savienība tālāk informēs pašvaldības, lai tām nebūtu
nekāds pārsteigums, ka Valsts policija viņus lūdz saskaņot policijas palīga
izvēlēto kandidatūru.
Valsts policijas priekšnieks: aktualizē jautājumu par iedzīvotāju pieņemšanu un
norāda uz to, ka telpu trūkuma dēļ nereti lauku iecirkņa inspektori ir spiesti
iedzīvotājus pieņemt nevis savā apkalpojamajā teritorijā, bet gan rajona
policijas pārvaldes telpās. Norāda, ka iecirkņa inspektoram pastāvīgi ir jābūt
savā teritorijā, lai tas vienmēr būtu pieejams iedzīvotājiem. Ir jānodrošina
iedzīvotāju pieņemšanu lauku iecirkņa inspektoru apkalpojamajā teritorijā,
lai tuvinātu policiju iedzīvotājiem. Par turpmākajiem policijas palīgiem ir
jāizvēlas tikai cienīgus cilvēkus.
Informē, ka Valsts policija ir atbalstījusi Pašvaldības policijas lūgumu
par papildu funkcijas piešķiršanu Pašvaldības policijai saistībā ar ceļu
satiksmes regulēšanu, kas varētu atvieglot Valsts policijas darbu šajā jomā.
Rīgas pašvaldības policijas pārstāvis: norāda, ka Pašvaldības policijai esot cieša
sadarbība ar Rīgas pilsētas Galveno policijas pārvaldi un Drošības policiju.
Runājot par videonovērošanas kameru uzstādīšanas procesu, informē, ka
Pašvaldības policija videokameru uzstādīšanu Rīgā esot uzsākusi jau pirms 2
gadiem. Rīgā ir apzinātas visas riska zonas, kas ir iekļautas attīstības plānā.
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Kopā ar Rīgas pilsētas Galveno policijas pārvaldi ir veikta analīze un
secināts, ka vispirms kameras nepieciešams uzstādīt Vecrīgā, kas ir
visbīstamākais iedzīvotājiem un ārvalstu tūristiem rajons, un pēc tam citos
Rīgas rajonos, kā arī kameras ir jāuzstāda skolās - pašlaik skolās ir uzstādītas
19 kameras.
Valsts sekretāra vietnieks: informē par Iekšlietu ministrijas vadības un lielo pilsētu
Pašvaldības policijas priekšnieku tikšanos š.g. aprīlī, kur tika izskatīti
jautājumi saistībā ar videokameru uzstādīšanu pilsētās riska punktos, par
pašvaldības policistu turpmāko apmācību Valsts policijas koledžā un par
sakaru sistēmas attīstību Iekšlietu ministrijā.
Ministrs: nosauc nākamo sarunu tēmu - par medicīnisko atskurbtuvju uzturēšanu un
finansēšanu.
Valsts policijas pārstāvis: norāda, ka Valsts policija vairāku gadu garumā nesekmīgi
risina jautājumu par speciāli iekārtotām telpām atskurbšanai. Likumā „Par
policiju” atskurbināšanas jautājuma tiesiskais regulējums tika izveidots
pamatojoties uz PSRS pastāvēšanas laikā gūto pieredzi. Vienlaikus
Augstākās padomes lēmuma „Par Latvijas Republikas likuma „Par policiju”
spēkā stāšanās kārtību” 8.punkta 2.apakšpunkts paredzēja LR Ministru
padomei noteikt kārtību un termiņus, kādos veselības aizsardzības iestādēm
tiks nodota funkcija - alkoholiķu, toksikomānu un narkomānu
atskurbināšana. Patlaban reālā situācija ir krasi mainījusies, taču likumdošanā
atbilstošas korekcijas joprojām nav veiktas. Valsts policijai nav speciālu
telpu personu atskurbināšanai un, ka pie personas ievietošanas atskurbtuvē ir
jābūt medicīnas darbiniekam, kura uzraudzībā atrastos alkohola vai citu
apreibinošu vielu reibuma stāvoklī esošās personas līdz laikam, kad šādu
personu veselības stāvoklis nerada šaubas. Norāda, ka Valsts policijas
kompetencē nav personu veselības stāvokļa un atkarību izvērtēšana un, ka
policijas telpās nav iespēju šādām personām veikt diagnostiskus
izmeklējumus un adekvāti izvērtēt personu veselības stāvokli, kā rezultātā ir
bijuši ievietoto personu nāves gadījumi.
Saskaņā ar likuma „Par policiju” 12.panta 9.punktu, policijai ir tiesības
nogādāt ārstniecības iestādē personu, kura alkohola, narkotisko, psihotropo
vai toksisko vielu lietošanas rezultātā zaudējusi spēju patstāvīgi pārvietoties
vai orientēties un ir tiesības šīs personas turēt speciāli iekārtotās telpās līdz
atskurbšanai, bet ne ilgāk par 12 stundām. Taču šīs speciāli iekārtotās restotās un slēgtās telpas - nav uzskatāmas par vietām medicīniskas
palīdzības sniegšanai reibuma stāvoklī esošām personām. Līdz ar to katras
pašvaldības teritorijā ir jāizveido speciālas telpas personu atskurbināšanai.
Norāda, ka jautājumi, kas ir saistīti ar piemērotu telpu izveidi, to iekārtošanu,
kā arī nepieciešamās palīdzības apjoma noteikšanu un sniegto pakalpojumu
apmaksu nav policijas kompetencē.
Informē, ka daudzās lielajās pilsētās kārtību pašvaldību atskurbšanas
telpās nodrošināja Valsts policijas darbinieki, kurus pašvaldības finansēja no
sava budžeta, taču pēc 2004.gada 1.jūlija, izpildot likuma „Par interešu
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konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasības, šādas štata
vienības Valsts policijā tika likvidētas. 2004.gada 6.oktobrī Veselības
ministrijā tika organizēta sanāksme par personu atskurbināšanas problēmām.
Apspriedē klātesošie Veselības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Latvijas
Lielo pilsētu asociācijas un Valsts policijas pārstāvji bija vienisprātis, ka
speciālo telpu ierīkošana un to uzturēšana būtu jānodod pašvaldību pārziņā,
atbilstoši sakārtojot likumdošanu un paredzot šim mērķim nepieciešamos
līdzekļus no valsts budžeta. Bija nolemts, vērsties Reģionālās attīstības un
pašvaldības lietu ministrijā ar priekšlikumu ierosināt grozīt likumu „Par
pašvaldībām”, atļaujot pašvaldībām iekārtot un uzturēt speciāli iekārtotas
telpas personu atskurbināšanai, taču šī ministrija šādu priekšlikumu
kategoriski noraidīja. Valsts policija uzskata, ka medicīniskās un sociālās
palīdzības sniegšana, t.i. personas atskurbināšana, ietilpst veselības, sociālo
un pašvaldības dienestu kompetencē.
Ministrs: norāda, ka pamatā problēma ir saistīta ar atskurbšanai ievietoto personu
nāves gadījumiem. Ir jārisina jautājums, kas saistīts ar atskurbšanas telpām
un kārtības nodrošināšanu šajās telpās, kā arī no atskurbšanai ievietotajām
personām naudas piedziņu par šo pakalpojumu. Izsaka priekšlikumu, ka
atskurbšanas telpām ir jābūt pie Veselības ministrijas, bet apsardzi varētu
nodrošināt policija - Valsts policija vai Pašvaldības policija. Šis jautājums
jārisina ar Veselības ministriju.
Valsts policijas priekšnieks: norāda, ka Valsts policijai nav telpu personu
atskurbināšanai un, ka atskurbtuvēs obligāti ir jābūt medicīniskajam
personālam. Lietuvā šis jautājums ir atrisināts, atskurbtuves ir slimnīcu ziņā.
Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis: norāda, ka personu atskurbināšanai jābūt
Veselības ministrijas kompetencē.
Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis: norāda, ka ir jārisina jautājums, kā
nodrošināt policijas klātbūtni pie atskurbināšanai ievietotajām personām, un
ka ir jāmeklē kopīgs problēmas, kas saistīta ar atskurbtuvēm, risinājums.
Ministrs: nosauc sarunu 3.tēmu - par koncepciju „Par kompetento iestāžu rīcību pēc
personas nāves konstatēšanas”.
Ministrs: norāda, ka ir jāsadala kompetence starp Valsts policiju un pašvaldībām
saistībā ar līķu transportēšanu, proti, Valsts policija slēdz līgumus ar
komersantiem, kuri transportē vardarbīgā nāvē mirušo personu, un samaksā
par šo pakalpojumu no Valsts policijai iedalītajiem budžeta līdzekļiem.
Savukārt pašvaldības maksā komersantiem par nevardarbīgā nāvē mirušo
līķu transportēšanu uz patoloģijas nodaļām. Bez tam, iedzīvotājiem jābūt
skaidrībai, kā viņiem rīkoties gadījumos, kad cilvēks mirst vardarbīgā nāvē
un kad nevardarbīgā nāvē, kā arī „112” dienesta operatoram vajadzētu
rīkoties, ja tiek paziņots par cilvēka nāvi. Piedāvā izstrādāt iekšējo normatīvo
aktu (instrukciju u.c.), kur precīzi būtu noteikta šī kārtība.
Valsts policijas priekšnieks: informē, ka Iekšlietu ministrijā ir izstrādāts Koncepcijas
„Par kompetento iestāžu rīcību pēc personas nāves konstatēšanas” projekts,
kas š.g.14.aprīlī iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā. Norāda, ka Valsts
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policija var nodrošināt tikai vardarbīgā nāvē mirušo cilvēku ķermeņu
transportēšanu. Proti, Valsts policijas teritoriālās struktūrvienības noslēdz
sadarbības līgumus ar komersantiem par līķu transportēšanu, izdevumi tiek
segti no Valsts policijai piešķirtajiem budžeta līdzekļiem. Arī norāda, ka
vairumā gadījumu personas izsauc Valsts policiju nevardarbīgas nāves
gadījumos, un tas nelietderīgi aizņem Valsts policijas darbinieku laiku un
kavē Valsts policijai veikt likumos paredzēto funkciju izpildi. Gadījumos, ja
persona mirusi nevardarbīgā nāvē mājas apstākļos, uz līķa apskati jāizbrauc
nevis policijas darbiniekiem, bet gan ģimenes ārstam. 2007.gada 27.martā ir
pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.215 „Kārtība, kādā veicama
smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka
nodošana apbedīšanai”, kas paredz regulēt daudzus jautājumus, un līdz ar to
tiks atrisināta daļa no pastāvošajām problēmām. Īstenojot iepriekšminēto
Koncepciju, īsā laika posmā tiks ieviesta vienota kārtība visā valstī attiecībā
uz iedzīvotāju darbībām un kompetento iestāžu rīcību personas nāves
konstatēšanas gadījumā, tiks skaidri nodalīti pienākumi starp kompetentajām
iestādēm, katrai no tām veicot tikai normatīvajos aktos paredzētās funkcijas
un sava budžeta ietvaros.
Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis piekrīt ministra viedoklim, par
nepieciešamās informācijas (palīdzības) sniegšanu iedzīvotājiem ar ”112”
dienesta starpniecību gadījumos, kad šim dienestam ir paziņots, ka cilvēks ir
miris (vardarbīgā vai nevardarbīgā nāvē).
Ministrs: nosauc nākamās sarunu tēmas, kas skar ugunsdrošību:
- par Rīcības plānu kūlas dedzināšanas apkarošanā;
- par plānotajiem grozījumiem Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā;
- par vienotas ugunsapsardzības un glābšanas sistēmas izveidošanu valstī
un pašvaldību ugunsdzēsības formējumu vietu un lomu šajā sistēmā.
Ministrs: aktualizē jautājumu saistībā ar ugunsdrošības situāciju pašvaldību iestādēs
un par ugunsdrošības signalizācijas uzstādīšanu iestādēs. Norāda, ka
ugunsdrošības jautājumi nedrīkst būt otršķirīgi, jo ugunsgrēku rezultātā iet
bojā cilvēki un tiek nodarīti lieli materiālie zaudējumi. Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienestam ir uzdots veikt apskates un izvērtēt situāciju un
izmaksas saistībā ar ugunsdrošības signalizāciju uzstādīšanu, lai pēc tam
centralizēti varētu iepirkt nepieciešamos tehniskos līdzekļus, piemēram,
dūmu signalizāciju, un tos uzstādīt.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis: saistībā ar ugunsdrošības
signalizāciju uzstādīšanu iestādēs informē, ka Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests ir veicis pārbaudes sociālajās iestādēs un skolās, un ir
apzinājis to platības, kurās nav uzstādītas ugunsdrošības signalizācijas. Ir
aprēķinātas vidējās izmaksas ugunsdrošības signalizācijas uzstādīšanai uz
1m2 un minētā informācija ir nosūtīta Labklājības ministrijai, Latvijas
Pašvaldību savienībai, Izglītības ministrijai.
Saistībā ar plānotajiem grozījumiem Ugunsdrošības un ugunsdzēsības
likumā, norāda, ka šajā likumā tiks veikti attiecīgi grozījumi, kas noteiks
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dzīvojamo ēku, dzīvokļu īpašnieku, valdītāju, pārvaldnieku, īrnieku un
nomnieku pienākumus ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomā. Tiks precizēta
valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektoru kompetence un tiesības, kā arī
tiks noteikta būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatācijas, būvdarbu vai
produkcijas laišanas tirgū apturēšanas vai ierobežošanas un darbības
atjaunošanas kārtība.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks: atzīmē, ka pašvaldībām
saistībā ar ugunsdrošību vajadzētu stingrāk kontrolēt savas teritorijas.
Norāda, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir iesniedzis savus
priekšlikumus Rīcības plānam kūlas dedzināšanas apkarošanā. Nosauc dažus
šī plāna projektā iekļautos galvenos uzdevumus un veicamos pasākumus,
proti:
- pašvaldības regulāri sniedz masu informācijas līdzekļiem - vietējām
avīzēm - informāciju par zemju apsaimniekošanu, kūlas dedzināšanu un
tās dedzināšanas rezultātā nodarītajām sekām;
- samazināt platības, kurās notiek kūlas veidošanās. Šajā sakarā jāveic
pasākumi, kas saistīti ar Aizsargjoslu likumā noteikto aizsargjoslu gar
ceļiem un mežiem uzturēšanu ugunsdrošā stāvoklī. Pašvaldībām jāseko,
lai zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji nodrošinātu ceļa joslu
sakopšanu, bet bīstamajās vietās nodrošinātu joslu līdz 10 m izpļaušanu,
izveidojot aizsargbarjeru starp nekoptiem laukiem un mežu vai ēkām, kā
arī mežmalas grāvju izpļaušanu;
- kūlas dedzināšanas apkarošanai 2008.gada budžetā pašvaldībām jāpiešķir
papildu līdzekļi. Šis projekta punkts paredzēts, lai pašvaldības varētu
uzturēt savas brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas jeb formējumus, kas
būtu labs atbalsts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, it sevišķi
attālākos pagastos. Pašlaik pašvaldību brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandu
stāvoklis ir slikts sakarā ar finanšu līdzekļu trūkumu, tāpēc šiem
formējumiem ir nepieciešams finansiāls atbalsts, un šie formējumi ir
jāsaglabā un jāattīsta.
Saistībā ar plānotajiem grozījumiem Ugunsdrošības un ugunsdzēsības
likumā norāda, ka pēc Vienotas valsts ugunsapsardzības un glābšanas
sistēmas izveidošanas koncepcijas jaunā redakcijā akceptēšanas Ministru
kabinetā Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā tiks veikti attiecīgi
grozījumi. Pašlaik Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir izstrādājis
Vienotas valsts ugunsapsardzības un glābšanas sistēmas izveidošanas
koncepcijas jaunās redakcijas projektu, kas paredz valstī 41 jaunas
ugunsdzēsības depo būvniecību, lai paaugstinātu ugunsdrošības stāvokli
valstī. Minētā koncepcija tuvākajā laikā tiks izsludināta Valsts sekretāru
sanāksmē.
Ierosina, ieviest, respektīvi, atjaunot ugunsdzēsēju palīgu institūciju.
Norāda, ka pašvaldības ar saviem rīkojumiem apstiprinātu izvirzītos
kandidātus šim statusam, iepriekš saskaņojot izvirzīto kandidatūru ar Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Šie palīgi savos pagastos sekotu
ugunsdrošības kārtības noteikumu ievērošanai un nepieciešamības gadījumos
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sastādītu protokolus par konstatētajiem pārkāpumiem. Savukārt Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienests veiktu šo personu apmācību.
Valsts sekretārs: informē, ka Iekšlietu ministrija vairākas reizes ir atcēlusi Rīcības
plāna projektu kūlas dedzināšanas apkarošanā 2007 - 2009.gadam, jo tas bijis
nepilnīgs. Pašlaik no attiecīgajiem dienestiem tiek apkopota informācija, lai
papildinātu šī plāna projektu ar konkrētākiem pasākumiem un iespējamām
jaunām darbības metodēm šajā jomā. Pēc informācijas apkopošanas šis plāna
projekts tiks iesniegts izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē. Norāda, ka
pašvaldībām sava zeme ir jāsakārto jau rudenī, lai pavasarī nevajadzētu
cīnīties ar sekām, kas radīsies kūlas dedzināšanas rezultātā.
Lūdz Latvijas Pašvaldību savienību atbalstīt Vienotas valsts
ugunsapsardzības un glābšanas sistēmas izveidošanas koncepcijas jauno
projektu Valsts sekretāru sanāksmē.
Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis: norāda, ka Latvijas Pašvaldību savienība
sniegs savu atbalstu Iekšlietu ministrijai jautājumā par Vienotas valsts
ugunsapsardzības un glābšanas sistēmas izveidošanas koncepcijas jaunā
redakcijā akceptēšanu Valsts sekretāru sanāksmē.
Valsts sekretārs: nosauc nākamo tēmu - pašvaldību civilās aizsardzības formējumu
vieta un loma valsts civilās aizsardzības sistēmā. Pašvaldību civilās
aizsardzības formējumu finansējums.
Iekšlietu ministrijas pārstāvis: informē, ka pašlaik valstī nav izveidoti pašvaldību
civilās aizsardzības formējumi. Un par iemeslu tam ir objektīvie un
subjektīvie apstākļi - personāla trūkums jaunizveidotajā Iekšlietu ministrijas
Krīzes vadības un mobilizācijas departamentā, kā arī šobrīd ne visai skaidra
Krīzes vadības padomes sekretariāta struktūra. Norāda, ka šis ir kompleksa
jautājums un tas nav tikai vienas ministrijas ziņā. Progress šajā jautājumā
pašlaik nav jūtams, taču pie tā tiek strādāts. Pašlaik notiek iekšējās
konsultācijas par to, kādas varētu būt šo formējumu veidošanas
nepieciešamības, kādas ir šīs vajadzības uz vietām un kāds pašvaldībām būtu
nepieciešams atbalsts šo formējumu veidošanā. Norāda, ka šos civilās
aizsardzības formējumus veido vadoties no mobilizācijas pieprasījumiem, un
mobilizācijas pieprasījumus var plānot, ņemot vērā ministriju sagatavoto
apdraudējuma prognozi, kā arī citiem plāniem.
Valsts sekretārs: norāda, ka pašvaldībām ir vajadzīgi šie civilās aizsardzības
formējumi, kuri uz vietām veiktu atbalsta funkcijas, it sevišķi lielu katastrofu
gadījumos. Protams, šiem formējumiem ir nepieciešams attiecīgs
finansējums. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests varētu apmācīt šos
formējumus. Norāda, ka Iekšlietu ministrija attīstīs modeli par civilās
aizsardzības formējumiem un, ka pašlaik tiek vākta un apkopota attiecīga
informācija, kas tiks iesniegta Krīzes vadības padomei apstiprināšanai. Lūdz
Latvijas Pašvaldību savienības atbalstu šajā jautājumā.
Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis: norāda, ka problēma, kas saistīta ar civilās
aizsardzības formējumiem nav tikai Latvijas Pašvaldības savienības un
Iekšlietu ministrijas ziņā, tā ir jārisina arī ar Aizsardzības ministriju un
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Ekonomikas ministriju. Norāda, ka vajadzētu līdz Latvijas Pašvaldību
savienības un Ministru kabineta sarunām - augusta pēdējā dekāde/septembra
pirmā dekāde - kopīgi vienoties jautājumā par civilās aizsardzības
formējumiem. Ierosina, organizēt četrpusējās sarunas, kurās piedalītos
Latvijas Pašvaldību savienības, Iekšlietu ministrijas, Aizsardzības ministrijas
un Ekonomikas ministrijas pārstāvji un, lai Iekšlietu ministrija būtu par šo
sarunu koordinatoru.
Valsts sekretārs: piekrīt Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvja iepriekš izteiktajam
ierosinājumam un piedāvā šīs sarunas organizēt š.g. augusta vidū vai
septembrī.
Valsts sekretārs: nosauc šajā sanāksmē pēdējo izskatāmo tēmu - par pašvaldību
tiesībām izsludināt ārkārtas situācijas savā administratīvajā teritorijā.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks: informē, ka Civilās
aizsardzības koncepcijā ir punkts, kurā ir noteikta pašvaldības vadītāju
kompetence saistībā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu savā administratīvajā
teritorijā un, ka izstrādājot Civilās aizsardzības likumu, šis punkts ticis
iekļauts šajā likuma projektā, kuru atbalstīja Latvijas Pašvaldību savienība.
Savukārt Aizsardzības ministrija ir iebildusi pret šo punktu, motivējot ar to,
ka ir cits likums – likums „Par izņēmuma stāvokli”, kurā Aizsardzības
ministrija gatavo savus priekšlikumus grozījumiem šajā likumā, kurā arī tiks
noteikta kompetence un rīcība ārkārtas situāciju izsludināšanā, tādējādi šis
ticis punkts izslēgts. Līdz pat šim laikam nekāda rezultāta nav. Norāda, ka
saskaņā ar Nacionālās drošības likumu - ārkārtas situācijas izsludina Ministru
kabinets. Uzskata, ka saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. un 44. pantu,
pašvaldībām ir tiesības izsludināt ārkārtas situāciju savā administratīvajā
teritorijā. Ierosina vērsties Aizsardzības ministrijā ar lūgumu paātrināt
izmaiņas likumos, lai Nacionālās drošības likumā, vai likumā „Par izņēmuma
stāvokli” būtu noteikts deleģējums ārkārtas situācijas izsludināšanā.
Valsts sekretārs: atbalsta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka
viedokli, ka jautājums par ārkārtas situāciju izsludināšanu līdz pat šim laikam
nav atrisināts. Piedāvā vairākus priekšlikumus šī jautājuma atrisināšanā un
ierosina Nacionālās drošības likumā veikt attiecīgus grozījumus, kas noteiktu
pašvaldību tiesības izsludināt ārkārtas situācijas savās administratīvajās
teritorijās, vai arī atgriezties pie tā varianta, kas bija ierakstīts Civilās
aizsardzības likuma projektā, kuru Aizsardzības ministrija neatbalstīja.
Iekšlietu ministrijas Krīzes vadības un mobilizācijas departamentam kopā ar
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Latvijas Pašvaldību savienību
ir jāvienojas par jēdzienu „ārkārtas situācija”.
Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis piekrīt valsts sekretāra iepriekš
izteiktajam ierosinājumam.
Valsts sekretārs: noslēdz sarunas un pateicās sarunu dalībniekiem.
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Sarunu gaitā ir panākta vienošanās un nolemts:
1. Vērsties Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā un Tieslietu ministrijā ar
lūgumu sniegt skaidrojumu jautājumā par pašvaldību tiesiskajām iespējām
materiāli un finansiāli atbalstīt lauku iecirkņa inspektorus.
2. Atbalstīt panākto vienošanos par valsts policijas palīgu kandidātu izvēli pagastos
un to saskaņošanas procedūru.
3. Organizēt Iekšlietu ministrijas, Veselības ministrijas un Latvijas Pašvaldību
savienības tikšanos, lai risinātu jautājumu par medicīnisko atskurbtuvju
uzturēšanu un finansēšanu.
4. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un Valsts policijai izstrādāt
instrukciju, kas noteiktu kārtību kā „112” dienesta operatoram rīkoties, ja tiek
paziņots par cilvēka nāvi (vardarbīgu vai nevardarbīgu).
5. Atbalstīt panākto vienošanos par ugunsdzēsēju palīgu institūcijas atjaunošanu,
un to kandidātu saskaņošanu ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.
6. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas izstrādāto Vienotas valsts ugunsapsardzības un
glābšanas sistēmas izveidošanas koncepcijas jaunā redakcijā akceptēšanu Valsts
sekretāru sanāksmē.
7. Atbalstīt panākto vienošanos par attiecīgajiem grozījumiem Nacionālās drošības
likumā vai Civilās aizsardzības likumā, kas noteiktu pašvaldību tiesības pašām
izsludināt ārkārtas situācijas savā administratīvajā teritorijā.
8. Organizēt četrpusējās (Latvijas Pašvaldību savienība, Iekšlietu ministrija,
Aizsardzības ministrija, Ekonomikas ministrija) sarunas jautājumā par
pašvaldību civilās aizsardzības formējumiem.
Sanāksme beidzās plkst.14:45

Iekšlietu ministrs

Bauskas rajona padomes priekšsēdētājs

I.Godmanis ______________

A.Okmanis _____________

