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Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu
2017.gada augustā un septembra sākumā gandrīz nepārtraukto ilgstošo lietavu rezultātā ar
minimālu dienu skaitu, kad nelīst, Apes novada teritorijā esošās lauksaimniecībā apstrādājamās zemes
atrodas ārkārtas situācijā un ir radījušas būtiskus zaudējumus vietējiem zemniekiem. Šajā periodā
zemes mitrums ir tik augsts, ka nav iespējas uz lauksaimniecības zemēm uzbraukt ar tehniku un uzsākt
vai pabeigt iesākto lauksaimniecības kultūru platību novākšanu un zemju apstrādi, lai varētu sēt jaunus
stādījumus. Šobrīd (uz 18.09.2017.) aptaujāti ir 22 zemnieki no lielākajām saimniecībām un ir
konstatēts, ka Apes novada teritorijā ir applūduši lauksaimniecības kultūru sējumi, stādījumi,
aramzemes un papuves vairāk kā 7130 hektāri platībā. Ir lauki, pie kuriem nav pat iespējams piekļūt
sakarā ar to, ka ceļa segums lauku teritorijās ir ļoti mīksts un slapjš, tehnika grimst jau pirms
nonākšanas uz tīruma. Grāvjos ūdens pacēlies vairāk kā par 1 metru un tas netiek novadīts. Grāvji
plūst uz ceļu braucamās daļas. Nav iespējams uzbraukt uz tīrumiem, jo pārplūdušie grāvji savu ūdeni
nes uz visām zemākajām vietām lauku teritorijām. Appludinātie zālāji vietām ūdens līmeni sasniedz
0.5 m.
„Likuma par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 4.panta 2.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
drbības drošība vai cilvēka veselība un dzīvība. Apes novadā ir konstatēti vairāki minētajā normā
noteiktie apstākļi - būtiski apdraudēta vides, sabiedrības un saimnieciskās darbības drošība un cilvēku
dzīvība un veselība. Pamatojoties uz „Likuma par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 6.panta
1.daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības dome var lūgt izsludināt ārkārtas situāciju, likuma
5.panta 1.daļas nosacījumiem par to, ka ārkārtējo situāciju izsludina Ministru kabinets uz noteiktu
laiku, bet ne ilgāku par trim mēnešiem, pamatojoties uz augstāk minēto,
Apes novada dome nolemj:

1. Lūgt Latvijas Republikas Ministru Kabinetu izsludināt ārkārtas situāciju Apes novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā uz vienu mēnesi.
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