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Glābšanas un meklēšanas darbu 

veikšana iekšējos ūdeņos un jūrā 

VUGD Operatīvās vadības pārvaldes 
priekšnieks Ints Sēlis 
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 Pēc izsaukuma saņemšanas Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienests nosūta uz 

notikuma vietu vienību, kura atrodas vistuvāk 

notikuma vietai, kā arī, ja nepieciešams, iesaista 

ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos 

papildus dienestus un iestādes: 
 

Informācijas apstrāde resursu nosūtīšana 
2004.gada 3.februāra MK not.Nr.61 «Kārtība, kādā 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un 

vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus» 

 

2 



3 

– iestāžu, organizāciju, komercsabiedrību un 

pašvaldību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un 

glābšanas dienestus; 

–Valsts policiju; 

–Valsts robežsardzi; 

–Nacionālos bruņotos spēkus; 

–Speciālos dienestus (piemēram, neatliekamās 

medicīniskās palīdzības dienests, gāzes 

avāriju dienests, elektrotīklu avāriju dienests) 
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 Saņemot lūgumu pēc palīdzības uz vienoto 

ārkārtas situāciju tālruni «112» par notikumu 

ūdens akvatorijās, tiek izsūtīta VUGD tuvākā 

struktūrvienība ar laivu, paziņots NMPD un 

Valsts policijai, bet notikumiem jūrā MRCC  

  

VUGD resursi darbam iekšējos ūdeņos 
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 Ar laivu ir nodrošinātas struktūrvienības kuru 

pārziņa ir ūdenstilpnes kopā laivas: Kurzemes 

reģions 13, Rīgas reģions 14,  Zemgales reģions 

14, Latgales reģions 16, Vidzemes reģions 15, 

bet Glābšanas dēļi 133 gab. 
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Piekrastes zona 
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Jūras piekrastes zonas resursi 

Liepājas 1.daļa 
 

HANSA glābšanas dēlis 

 

LINDER – 460 ARKIP 

(m. SUZUKI 60Zs) 

6 vietas 

 

BUSH KAIMAN – K330R 

(m. MERCURY 9.9 7.3kW) 

5 vietas 

 

 



Liepājas 1.daļas postenis 

 
BUSH Delta K – 330(R) 

(m. MECURY 9.9) 

5 vietas 
 

HANSA glābšanas dēlis  

Jūras piekrastes zonas resursi 



Ventspils daļa 

 
BUSH KAIMAN – 330 

(m. MERCURY 7.46Kw (9Zs)) 

5 vietas 

 

HANSA glābšanas dēlis 

 

ASPO 

(m. EVINRUDE 67.11Kw (90Zs)) 

10 vietas  

  

Jūras piekrastes zonas resursi 
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RRP 4.daļa (Jūrmala) 

 
BUSH SKATE 

(m. SUZUKI DF30) 

5 vietas 

 

HANSA glābšanas dēlis 
 

Jūras piekrastes zonas resursi 



Salacgrīvas postenis 

 
BUSH SKATE 

(m. SUZUKI DF30) 

5 vietas 

 

HANSA glābšanas dēlis 
 

Jūras piekrastes zonas resursi 
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Maritime Rescue 

 Coordination Centre 

Notiekot nelaimei jūras akvatorijā 

darbus veic un vada Latvijas krasta 

apsardzes dienests MRCC 
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Paldies par uzmanību 
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