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Valsts CA plāns

Uzdevumi:

➢ Kultūras mantojuma vērtību glābšana – reaģēšanas 
un seku likvidēšanas pasākums pēc nepieciešamības, 
lēmuma pieņēmējs – glābšanas darbu vadītājs; atbildīgais 
un izpildītājs – VUGD, operatīvie dienesti un avārijas 
brigādes, pašvaldības

➢ Izstrādāt plānu kultūras mantojuma aizsardzībai un 
glābšanai krīzes situācijās – atbildīgais – KM sadarbībā 
ar KM iestādēm, pašvaldībām, kultūras pieminekļu 
īpašniekiem



Apdraudējumi

➢ Zemestrīce

➢ Pali, plūdi un vējuzplūdi

➢ Lietusgāzes, ilgstošas lietavas, pērkona negaiss un krusa, 
sniegs un putenis, apledojums un slapja sniega nogulums, 
stiprs sals, karstums, sausums

➢ Vētras (vēja brāzmas), viesuļi, krasas vēja brāzmas

➢ Meža un kūdras purvu ugunsgrēki

➢ Ugunsgrēki

➢ Dambju un citu hidrotehnisko būvju pārrāvumi – Daugavas 
hidroelektrostaciju kaskādes hidrobūve

➢ Būvju sabrukums

➢ Sabiedriskās nekārtības, iekšējie nemieri

➢ Terora akti

➢ Katastrofas pārvaldīšanas pasākumi kara, militāra iebrukuma 
vai to draudu gadījumā



Militārs apdraudējums

48 stundu laikā: 

➢ Kultūras vērtību saglabāšanas pasākumu īstenošana, 
apsardzes organizēšana un sagatavošana evakuācijai

➢ Kultūras vērtību evakuācija

➢ Īpaši nozīmīgu kultūras pieminekļu, t.sk. Brīvības 
pieminekļa, saglabāšanas, t.sk. apsardzes, 
organizēšana

➢ Iniciē – Kultūras ministrs; par izpildi atbildīgi – iestāžu 
dibinātāji, NKMP; izpilda – kultūras mantojuma 
iestādes/kultūras pieminekļu īpašnieki, Valsts policija, 
Zemessardze, NBS, komersanti

➢ Izstrādāt instrukciju bruņoto spēku personālam 
kultūras mantojuma aizsardzībai bruņota konflikta 
gadījumā - atbildīgais – KM sadarbībā ar NKMP



KM darba grupa
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KM darba grupa

Uzdevums:

➢ izvērtēt esošo situāciju Latvijā un pasaules labākās 
prakses pieredzi kultūras mantojuma aizsardzības un 
glābšanas krīzes situācijās jomā

➢ konsultējoties ar kultūras mantojuma nozares 
organizācijām, nevalstiskajām organizācijām un 
ekspertiem, kā arī VUGD, līdz 2023.gada 15.decembrim 
izstrādāt plāna kultūras mantojuma aizsardzībai un 
glābšanai krīzes situācijās projektu

➢ nepieciešamības gadījumā sagatavot priekšlikumus par 
grozījumiem normatīvajos aktos vai nepieciešamību 
izstrādāt jaunus normatīvos aktus, lai nodrošinātu 
iespējamo krīžu, kas varētu skart kultūras mantojumu, 
efektīvu pārvaldību



Paveiktais un pirmie secinājumi

➢ Izstrādāta aptaujas anketa kultūras mantojuma iestādēm

➢ Tikšanās ar VUGD, AM, NBS

➢ Izvērtēti pašvaldību CA plāni

➢ Atbildību sadalījums – iestāde / pašvaldība / valsts

➢ Iestāžu prioritāšu saraksti -> valsts prioritātes

➢ Informācijas apmaiņa ar VUGD

➢ Informācijas apmaiņa ar NBS

➢ Kopīgas mācības



Paldies!


