
KRĪZES VADĪBAS PADOMES 

 SĒDES PROTOKOLS 

 

Rīgā Nr. 2 2017.gada 3.jūlijs 

 

Sēdi vada: 

Ministru prezidents,  

Krīzes vadības padomes priekšsēdētājs 

 

 

- 

 

 

M.Kučinskis 

 

Sēdē piedalās: 

Aizsardzības ministrs 

 

 

- 

 

 

R.Bergmanis 

Tieslietu ministrs - Dz.Rasnačs 

Veselības ministre - A.Čakša 

Ārlietu ministrs - E.Rinkēvičs 

Iekšlietu ministrs 

Ekonomikas ministrs 

 

- 

- 

R.Kozlovskis 

A.Ašeradens 
 

Sēdē nepiedalās:   

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs - K.Gerhards 

Finanšu ministre - D.Reizniece-Ozola 

Satiksmes ministrs - U.Augulis 

 

Ar padomdevēja tiesībām sēdē piedalās: 

  

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra p.i. -  D.Trofimovs 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks - J.Karlsbergs 

Finanšu ministrijas valsts sekretāre - B.Bāne 

Ārlietu ministrijas Drošības politikas departamenta 

direktora p.i. 

 

- 

 

D.Putnaērgle 

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks - J.Patmalnieks 

Ekonomikas ministrijas Enerģijas tirgus un 

infrastruktūras departamenta direktore 

 

- 

 

O.Bogdanova 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

valsts sekretārs 

 

- 

 

L.Muciņš 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks, 

Krīzes vadības padomes sekretariāta vadītājs 

 

- 

 

O.Āboliņš 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Civilās 

aizsardzības pārvaldes priekšnieks 

 

- 

 

M.Baltmanis 

Aizsardzības ministrijas Krīzes vadības departamenta 

direktora vietnieks 

 

- 

 

E.Svarenieks 

Valsts policijas priekšnieks - I.Ķuzis 

Valsts policijas priekšnieka vietnieks, Galvenās 

kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks 

 

- 

 

A.Grišins 

Valsts vides dienesta ģenerāldirektore - I.Koļegova 
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Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un drošības 

komitejas vadītājs 

 

- 

 

J.Lediņš 

Jūrmalas pilsētas domes Darba drošības inženieris  - J.Poļaks 

Satiksmes ministrijas Transporta un sakaru drošības 

nodaļas vadītājs 

 

- 

 

V.Lipenīts 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas   

parlamentārais sekretārs - J.Eglīts 

Krīzes vadības padomes sekretariāts - K.Druvaskalns 

 

 

Sēdi sāk plkst. 11.00 

 

 

1.§ 

Atbildīgo valsts un pašvaldību institūciju ziņojumi  

par 2017.gada 18.jūnijā izcēlušos paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku 

Jūrmalā, Ventspils šosejā 47.  

(M.Kučinskis, I.Koļegova, O.Āboliņš, I.Ķuzis, R.Bergmanis, Dz.Rasnačs, 

A.Ašeradens, R.Muciņš) 

 

Pieņemt zināšanai Valsts vides dienesta, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta, Aizsardzības ministrijas, Jūrmalas pilsētas domes un Valsts policijas 

sniegto informāciju. 

 

2.§ 

Ziņojums par valsts līmeņa civilās aizsardzības mācību “STORMEX 2016” 

pārskatu.  

(M.Kučinskis, R.Kozlovskis, M.Baltmaanis, R.Bergmanis, A.Ašeradens) 

 

1. Pieņemt zināšanai un atbalstīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

iesniegto valsts līmeņa civilās aizsardzības mācību ,,STORMEX 2016” pārskatu. 

2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam iesniegt valsts līmeņa civilās 

aizsardzības mācību ,,STORMEX 2016” pārskatu visām mācībās iesaistītajām 

institūcijām un organizēt priekšlikumu saskaņošanas sanāksmi. 

3. Institūcijām īstenot valsts līmeņa civilās aizsardzības mācību ,,STORMEX 

2016” pārskatā norādītos priekšlikumus. 

 

3.§ 

Ziņojums par mācību EDREX (European Disaster Response Exercise) 

pārskatu.  

(M.Kučinskis, M.Baltmanis, E.Rinkēvičs) 

 

1. Pieņemt zināšanai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta iesniegto 

mācību ,,EDREX” pārskatu. 
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2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam iesniegt mācību ,,EDREX” 

pārskatu visām mācībās iesaistītajām institūcijām un organizēt priekšlikumu 

saskaņošanas sanāksmi. 

3. Institūcijām īstenot mācību ,,EDREX” pārskatā norādītos priekšlikumus. 
 

4.§ 

Ziņojums par valsts augstāko amatpersonu apziņošanas sistēmas tehnisko 

resursu modernizēšanu.  

(M.Kučinskis, M.Baltmanis) 

 

1. Pieņemt zināšanai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta iesniegto 

informāciju par valsts amatpersonu apziņošanas tehnisko resursu 

modernizēšanu. 

2. Atbalstīt Informatīvā ziņojuma “Par amatpersonu apziņošanas tehnisko 

resursu modernizāciju” turpmāko virzību izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 

 

5.§ 

Ziņojums par pēdējo trauksmes sirēnu gatavības pārbaudi.  

(M.Kučinskis, M.Baltmanis) 

 

Pieņemt zināšanai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta iesniegto 

informāciju par trauksmes sirēnu gatavības pārbaudes rezultātiem.  
 

6.§ 

Par valsts augstāko amatpersonu apziņošanas praktiskajām mācībām.  

(M.Kučinskis, K.Druvaskalns, J.Karlsbergs, R.Bergmanis, E.Rinkēvičs) 

 

1. Pieņemt zināšanai Krīzes vadības padomes sekretariāta sniegto informāciju. 

2. Atbalstīt praktisko mācību veikšanu par valsts augstāko amatpersonu 

apziņošanu ar mērķi pārbaudīt apziņotāju spējas un nepieciešamo laiku veikt 

apziņošanu izmantojot kurjerus, kā arī apziņojamo valsts augstāko amatpersonu 

sasniedzamību. 

3. Veicot praktiskās mācības ņemt vērā šādus pamatnosacījumus: 

3.1. mācību scenārija leģendā paredzēt, ka elektroniskās komunikācijas 

tehnoloģijas (telefoni, mobilie telefoni, rācija, e-pasti, sociālie tīkli, internets, 

TV, radio u.c.) nefunkcionē; 

3.2. valsts augstākās amatpersonas tiek apziņotas izmantojot apziņotāju 

(Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas, Drošības 

policijas un Nacionālo bruņoto spēku) kurjerus; 

3.3. praktiskās mācības tiek veiktas brīvdienā (sestdienā vai svētdienā) 

2017.gada otrajā pusē pēc Ministru prezidenta, Krīzes vadības padomes 

priekšsēdētāja atsevišķa rīkojuma.   

4. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam sagatavot un saskaņot mācību 

secinājumus un mēneša laikā pēc praktiskajām mācībām noteiktā kārtībā iesniegt 
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tos Krīzes vadības padomes sekretariātā izskatīšanai nākamajā Krīzes vadības 

padomes sēdē.   

5. Krīzes vadības padomes sekretariātam Krīzes vadības padomes protokolu 

nosūtīt apziņojamajām valsts augstākajām amatpersonām un apziņotājiem 

informācijai, kā arī precizēt aptaujas anketu. 

 

7.§ 

Informatīvais ziņojums “Par Latvijas dalību Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Katastrofu novēršanas un koordinācijas sistēmā”. 

 

Jautājums no darba kārtības izņemts pēc ārlietu ministra lūguma. 

  

8.§ 

Citi jautājumi 

Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas noteikto septiņu pamatprasību 

īstenošanu. 

(M.Kučinskis, M.Baltmanis, R.Bergmanis, R.Muciņš, R.Kozlovskis) 

 

1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam nosūtīt Ekonomikas ministrijai, 

Zemkopības ministrijai, un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas noteikto septiņu pamatprasību īstenošanas 

anketu. 

2. Ekonomikas ministrijai iesniegt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam 

informāciju (angļu valodā) par anketas jautājumiem, kas saistīti ar enerģijas 

nodrošinājumu. 

3. Zemkopības ministrijai iesniegt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam 

informāciju (angļu valodā) par anketas jautājumiem, kas saistīti ar pārtikas un 

ūdens resursu nodrošinājumu. 

4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sniegt atbalstu Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestam informācijas iegūšanai no pašvaldībām par 

ūdensapgādes sistēmu darbības nodrošinājumu. 

 

Sēdi slēdz plkst. 12.25 

 

 

 

Krīzes vadības padomes  

priekšsēdētājs        M.Kučinskis 

 

 

Krīzes vadības padomes  

sekretariāta vadītājs       O.Āboliņš 

 

 


