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Informatīvais materiāls tapis Latvijas,
Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts “Pārrobežu
sadarbības uzlabošana plūdu prevencijā,
operatīvajā vadībā un vides piesārņojuma mazināšanā” (SAFE FLOOD, ENILLB-1-092) ietvaros.

PLŪDI
Esi informēts un zini, kā rīkoties!
Pirms iegādājies īpašumu, noskaidro, vai teritorijai,
kurā atradīsies īpašums, ir risks applūst!

Plūdu draudu periodā:
Noskaidrojiet:
 pašvaldību un operatīvo dienestu tālruņa
numurus, lai ziņotu par plūdu draudiem un
nepieciešamības gadījumā saņemtu palīdzību.

Izvērtējiet:
 apdraudējumus saimniecībai;
 pārvietojiet mantas uz augšējiem stāviem vai
bēniņiem, nostipriniet pagalmā un mājas tuvumā
esošos priekšmetus.

Parūpējieties:
 par vecāka gadagājuma cilvēkiem, bērniem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un slimniekiem,
atrodot viņiem drošāku mājvietu;
 par mājdzīvniekiem un mājlopiem. Apziniet vietu, kur nepieciešamības gadījumā tos evakuēt. Ja
tādas iespējas nav, savlaicīgi griezieties pēc palīdzības pašvaldībā;
 lai novērstu iespējamo vides piesārņojumu un apdraudējumu cilvēku veselībai – izsūknējiet
notekūdeņu un tualetes bedres; drošā vietā pārvietojiet dažādas ķīmiskās vielas un produktus;
norobežojiet un izvediet atkritumus.

Plūdu draudu gadījumā sagatavojiet:
 evakuācijai izmantojamos transporta un peldošos līdzekļus;
 līdzi ņemšanai personiskos dokumentus, naudu, vērtslietas, kabatas lukturīti, pārtiku,
medikamentus, apģērbu un apavus;
 ja evakuēties nav nepieciešams, pārtiku, kas nebojājas;
 ūdens krājumus, jo plūdu laikā akās var ieplūst virszemes, t.sk. arī kanalizācijas ūdeņi;
 pieejamā vietā turiet kabatas lukturīšus, ar kuriem var dot signālu par savu atrašanās vietu plūdu
gadījumā.;
 parūpējieties par pietiekamu skaitu bateriju!

Ko darīt, ja sākušies plūdi?
Informējiet:
 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienestu, policiju vai pašvaldību;
 ja iespējams, brīdiniet un informējiet savus
kaimiņus par plūdu sākšanos.

Evakuējieties un ņemiet
līdzi:
 personiskos dokumentus, naudu, vērtslietas,
pārtiku, medikamentus, nepieciešamo
apģērbu un apavus, kā arī citas pirmās
nepieciešamības lietas;
 mājdzīvniekus, ja tie vēl nav pārvietoti drošā
vietā.

Neaizmirstiet:
 atstājot ēkas un būves, atslēgt
elektroenerģijas un gāzes padevi, noslēgt
ūdens apgādes un vietējās apkures ierīces
un iekārtas;
 aizvērt ēku un būvju durvis, logus, lūkas,
slēģus.

Atcerieties!
 Ja pašiem nav izdevies tikt prom no plūdu
skartās vietas, informējiet operatīvos
dienestus pa tālruni 112, uzkāpiet mājas
augšējā stāvā vai uz bēniņiem, līdzi ņemot
kabatas lukturīti, lai signalizētu par savu
atrašanās vietu. Signalizējiet par savu
atrašanās vietu, līdz ierodas palīdzība.
 Aktīvā ledus iešanas laikā vai ledus
sastrēgumu veidošanās vietās nekāpiet uz
ledus!
Ja Jūs atsakāties evakuēties,
nodrošiniet sevi ar pārtiku, dzeramo
ūdeni, medikamentiem un citām
nepieciešamajām lietām. Atteikums
evakuēties personai jāapstiprina
rakstiski, uzņemoties atbildību par
iespējamajām sekām.
Ārkārtējās situācijas laikā var tikt
piemērota piespiedu evakuācija.

Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienests
112
Valsts policija 110
Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienests 113
Noskaidro pašvaldības
tālruņa numuru ______________
un ieraksti savā mobilajā
telefonā!

Drošības pasākumi
evakuācijas laikā:
Pirms iekāpšanas peldošajā līdzeklī un
mantu novietošanas tajā, pārliecinieties, vai
peldlīdzeklis ir pietiekami labi nostiprināts:
 iekāpšanu un izkāpšanu veiciet bez
drūzmēšanās;
 braukšanas laikā nepārvietojieties pa
peldošo līdzekli, lai neizraisītu tā apgāšanos;
 evakuējoties ar laivu, ievērojiet, lai laivas
borta augstums virs ūdens līmeņa būtu ne
mazāks kā 20 cm;
 uzmanieties, lai laiva neuzbrauktu zemūdens
priekšmetiem;
 neizmantojiet evakuācijai laivu stipra vēja un
aktīvas ledus iešanas laikā!

Braucot ar
transportu:
 ja iespējams, neizmantojiet applūdušus ceļus. Uzmanieties, var būt zemūdens šķēršļi,
ceļi var būt izskaloti vai tie var nobrukt!

