Pielikums Nr.2

Alūksnes un Apes novada teritorijā katastrofu pārvaldīšanas iesaistīto
dienestu, organizāciju un uzņēmumu galvenās funkcijas
1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Alūksnes daļa:
1.1.avāriju, dabas vai tehnogēno katastrofu un ugunsgrēku izraisīto ārkārtējo situāciju
operatīvā pārvaldīšana, seku likvidēšanas pasākumu organizēšana un vadīšana;
1.2. ārkārtējo situāciju vadības centra pastāvīgas gatavības nodrošināšana (darba plānošana,
rīkojumu projektu izstrāde, sakaru un apziņošanas sistēmas un operatīvā transporta
uzturēšana), dažādu dienestu sadarbības organizēšana, komisijas sastāva treniņu un
taktisko mācību organizēšana, ikdienas operatīvās informācijas apkopošana un apstrāde;
1.3.piedalīšanās cilvēku glābšanā un ārkārtējo situāciju radīto seku likvidēšanā;
1.4.paraugu ņemšana no piesārņotām teritorijām un to nodošana attiecīgām laboratorijām
analīžu veikšanai;
1.5.valsts materiālo rezervju izmantošanas koordinācija un Nodrošinājuma valsts aģentūras
materiālo rezervju pieprasīšana;
2. Alūksnes un Apes novadu pašvaldības:
2.1.ārkārtējo situāciju gadījumā iedzīvotāju evakuācijas nodrošināšana no apdraudētām
zonām un viņu izvietošana;
2.2.materiālās un finansiālās palīdzības nodrošināšana ārkārtējās situācijās cietušajiem;
2.3.ikdienas operatīvās informācijas apkopošana, analīze un iedzīvotāju informēšana par
reālajiem apstākļiem un veicamajiem pasākumiem;
2.4.psihosociālā atbalsta organizēšana cietušajiem ārkārtējās situācijās un citiem cilvēkiem;
3. Valsts policijas Vidzemes reģiona Alūksnes iecirknis:
3.1.sabiedrisko nekārtību un terorisma izraisītās ārkārtējās situācijas operatīvā pārvaldīšana;
3.2.bojā gājušo cilvēku identifikācija;
3.3.ārkārtējās situācijas radīto seku pirmstiesas izmeklēšana (izziņa);
3.4. piedalīšanas iedzīvotāju evakuēšanas organizēšanas un vadīšanas pasākumu
pārvaldīšanā;
3.5.sabiedriskās kārtības nodrošināšana un ārkārtējās situācijas zonā noteikto īpašo režīmu
ievērošanas kontrole;
3.6.transporta kustības regulēšana;
3.7.ārkārtējās situācijas zonas norobežošana un apsardze;
3.8.ārkārtējās situācijas radīto seku likvidācijā iesaistīto NBS vienību un policijas darbības
koordinācija;
3.9.cilvēku meklēšanas pasākumi;
4. NBS Alūksnes MSB ( Balvu 31. ZB ):
4.1.piedalīšanās ārkārtējo situāciju seku likvidēšanā un glābšanas darbos;
4.2.cilvēku un materiālo vērtību evakuācija no apdraudētām zonām;
4.3.notikuma vietas ierobežošana un apsardze kopā ar policiju, cilvēku meklēšana un
palīdzības sniegšana cilvēkiem;
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5.

SIA „Alūksnes slimnīca”:
5.1.medicīniska riska analīze;
5.2.pirmās un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas koordinācija;
5.3.teritoriālo medicīnisko rezervju izmantošanas koordinācija un Labklājības ministrijas
operatīvo medicīnisko rezervju pieprasīšana;
5.4.sadarbība ar valsts operatīvo medicīnisko komisiju;
5.5.pretepidēmisko un slimību profilakses pasākumu organizēšana un koordinēšana;
5.6.epidēmiju izraisīto ārkārtējo situāciju operatīvā pārvaldīšana;
5.7.psihologiskā atbalsta organizēšana;

6. Pārtikas un veterinārā dienesta reģionāla pārvalde:
6.1.ar dzīvnieku masveida saslimšana saistīto ārkārtējo situāciju operatīvā pārvaldīšana;
6.2.karantīnas pasākumu organizēšana sērgas skartajās un apdraudētajās teritorijās
(dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecības aizliegšana, personīgo
transportlīdzekļu kustības pārtraukšana, maršrutu autobusu kustības atcelšana dzīvnieku
izcelsmes produktu pasta sūtījumu aizliegšana u.t.t.);
6.3.neatliekamās veterinārās palīdzības sniegšana (dzīvnieku ārstēšana, piespiedu
imunizēšana u.c.);
6.4.karantīnas teritorijas diennakts apsardzes posteņu organizēšana;
6.5.sanitāro caurlaides telpu un dezinfekcijas barjeru ierīkošana;
6.6.dzīvnieku līķu utilizācijas un sadedzināšanas vietu ierīkošana
7. Madonas reģionālās vides pārvaldes Alūksnes daļa:
7.1.piedalīšanās ārkārtējās reaģēšanas pasākumos, kas saistīti ar cilvēkiem un videi bīstamu
ķīmisko vielu noplūdi;
7.2.piedalīšanās ārkārtējo situāciju operatīvā pārvaldīšana, ja ārkārtējā situācija saistīta ar
higiēniskā stāvokļa pasliktināšanos un vides kaitīgo faktoru ietekmi uz cilvēka veselību;
7.3.informācijas sniegšana par toksisko ķīmisko vielu iespējamo ietekmi, iedarbību uz
cilvēku un vidi;
7.4.piedalīšanās ķīmisko, kodolavāriju, radioloģisko avāriju, dabas un tehnogēno katastrofu
radīto seku likvidēšanā;
7.5.informācijas sniegšana par uzņēmumos lietojamām ķīmiskām vielām;
7.6. informācijas sniegšana par meteoroloģiskajiem apstākļiem;
8. Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecība:
8.1.Valsts fonda mežu un purvu platību ugunsgrēku dzēšanas koordinācija un vadība;
8.2. piedalīšanās, dabas un tehnogēno katastrofu radīto seku likvidēšanā;
9. SIA “Lattelecom”
9.1.nepieciešamo sakaru komunikāciju izveidošana un sakaru pakalpojumu nodrošināšana
ārkārtējās situācijās radīto seku likvidēšanas laikā;
10. AS “Sadales tīkls” ZAR ED Alūksnes nodaļa:
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10.1. ārkārtējo situāciju izraisīto energoapgādes traucējumu likvidācija un energoapgādes
nodrošināšana iedzīvotājiem;
10.2.nepieciešamības gadījumā tīklu atslēgšana ārkārtējās situācijās;
11. Alūksnes un Apes novada pašvaldību komunālās saimniecības dienesti
11.1.ar iedzīvotāju komunālajiem pakalpojumiem saistītu pasākumu realizācija
(ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, notekūdeņu savākšana, ielu, ceļu un laukumu
uzturēšana;
12. Slimību profilakses un kontroles centra Vidzemes reģionāla nodaļa:
12.1.ārkārtējā situācijā skarto teritoriju veselības pasākumu organizēšana, vadība un
kontrole
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