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Sēdi atklāj plkst.17:00
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Maruta PLIVDA
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Nr. 12

Sēdes vadītāja Maruta Plivda iepazīstina ar ārkārtas domes sēdes darba kārtības jautājumu.
DARBA KĀRTĪBA
1. Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Preiļu novadā.
Sēdes vadītāja aicina deputātus balsot par sēdes darba kārtību.
Deputāti vienbalsīgi apstiprina 2017.gada 28.augusta ārkārtas domes sēdes darba kārtību.
1.§
PAR ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS IZSLUDINĀŠANU PREIĻU NOVADĀ
(M. Plivda, J. Želvis, J. Vucāns, A. Zīmelis, V. Ivanovs, J. Erts)
Izskatot biedrības “Preiļu lauksaimnieku apvienības” vēstuli “Par ārkārtas situāciju plūdu
skartajās teritorijās” (Reģ. Nr. 4-11/2817), un sakarā ar to, ka 2017.gada 23.un 24.augusta
gandrīz divas diennaktis ilgušo lietavu rezultātā Preiļu novada teritorijā ir applūduši
lauksaimniecības kultūru sējumi un stādījumi, izskaloti un iebrukuši valsts un vietējās nozīmes
ceļi, izskaloti tilti un caurtekas, applūdinātas un no ārpasaules nošķirtas daudzas dzīvojamās
mājas, bojāti infrastruktūras objekti (vairākās vietās ūdens līmenis lēnām krītas, tomēr
atsevišķas teritorijas joprojām atrodas zem ūdens un ūdens līmenis turpina celties), ņemot vērā
2017.gada 24.augusta Apvienoto Preiļu, Riebiņu, Aglonas Vārkavas novadu civilās aizsardzības
komisijas ārkārtas sēdes lēmumu, protokols Nr.1, Preiļu novada dome uzskata, ka ir pamats lūgt
izsludināt ārkārtējo situāciju.
Likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 4.panta otrajā daļā ir noteikts, ka
ārkārtējo situāciju var izsludināt tāda valsts apdraudējuma gadījumā, kas saistīts ar katastrofu, tās
draudiem vai kritiskās infrastruktūras apdraudējumu, ja būtiski apdraudēta valsts, sabiedrības,
vides, saimnieciskās darbības drošība vai cilvēku veselība un dzīvība.
Preiļu novadā ir konstatēti vairāki minētajā normā noteiktie apstākļi – bojāta
infrastruktūra, būtiski apdraudēta vides, sabiedrības un saimnieciskās darbības drošība, un
cilvēku dzīvība un veselība.
Pamatojoties uz likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 6.panta pirmās
daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības dome var lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju, Likuma
5.panta pirmās daļas nosacījumiem par to, ka ārkārtējo situāciju izsludina Latvijas Republikas
Ministru kabinets uz noteiktu laiku, bet ne ilgāku par trim mēnešiem,
Atklāti balsojot: PAR - 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, I. Liepniece, J. Erts, M. Pudnika, N.
Hļebņikova, J. Vucāns, Z. Erts, I. Stare, A. Zīmelis, Ā. Vucāns, K. Zarāne); PRET- nav;
ATTURAS- nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Lūgt Latvijas Republikas Ministru Kabinetu izsludināt ārkārtējo situāciju Preiļu novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā uz 2 mēnešiem.
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