
KRĪZES VADĪBAS PADOMES 

 SĒDES PROTOKOLS 

 

 

Rīgā Nr. 6 2020.gada 13.oktobrī 

 

 

Sēdi vada: 

Ministru prezidents,  

Krīzes vadības padomes priekšsēdētājs 

 

 

- 

 

 

A.K.Kariņš 

 

Sēdē piedalās: 

Aizsardzības ministrs 

 

 

- 

 

 

A.Pabriks 

Ārlietu ministrs - E.Rinkēvičs 

Iekšlietu ministrs -  S.Ģirģens  

Veselības ministre - I.Viņķele 

Satiksmes ministrs - T.Linkaits 

Ekonomikas ministrs - J.Vitenbergs 

Finanšu ministrs - J.Reirs 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs - J.Pūce 

Tieslietu ministrs - J.Bordāns 

 

Sēdē nepiedalās: 

  

   

Ar padomdevēja tiesībām sēdē piedalās:   

Izglītības un zinātnes ministre - I.Šuplinska 

Labklājības ministre - R.Petraviča 

Zemkopības ministrs - K.Gerhards 

Kultūras ministrs - N.Puntulis 

Ministru prezidenta biroja vadītājs - J.Patmalnieks 

Ministru prezidenta padomnieks - M.Cepurītis 

Valsts kancelejas direktors - J.Citskovskis 

Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta vadītāja - I.Pavlova 

Valsts kanceleja, Ministru kabineta preses sekretārs - R.Grāvītis 

Labklājības ministrijas valsts sekretārs - I.Alliks 

Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas un 

koordinācijas departamenta vadītāja 

 

- 

 

D.Holma 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs - A.Pelšs 

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs - E.Valantis 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

valsts sekretārs 

 

- 

 

E.Balševics 

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre - D.Lucaua 

Kultūras ministrijas valsts sekretāre - D.Vilsone 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs - J.Garisons 

Finanšu ministrijas valsts sekretāre  - B.Bāne 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre - I.Stepanova 
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Veselības ministrijas valsts sekretāre - D.Mūrmane – Umbraško 

Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta 

direktore 

 

- 

 

S.Līviņa 

Veselības ministrijas galvenais speciālists infektoloģijā - U.Dumpis 

Slimību profilakses un kontroles centra direktore - I.Gavare 

Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību 

riska analīzes un profilakses departamenta direktors 

 

- 

 

J.Perevoščikovs 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore - L.Cipule 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Katastrofu 

medicīnas centra vadītāja 

 

- 

 

D.Heiberga 

Nacionālā veselības dienesta direktora pienākumu 

izpildītāja 

 

- 

 

I.Milaševiča 

Nacionālā veselības dienesta Ārstniecības pakalpojumu 

departamenta direktores pienākumu izpildītāja 

 

- 

 

A.Reinika 

VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 

valdes priekšsēdētājs 

 

- 

 

R.Muciņš 

SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 

valdes priekšsēdētājs 

 

- 

 

I.Paeglītis 

SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 

valdes loceklis 

 

- 

 

A.Višņakovs 

VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” valdes 

locekle 

 

- 

 

Z.Straume 

Tieslietu ministra valsts sekretārs - R.Kronbergs 

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre - L.Lejiņa 

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs  -  D.Trofimovs 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka 

vietnieks 

 

- 

 

M.Baltmanis 

Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore - L.Meņģelsone 

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis - G.Kaminskis 

Krīzes vadības padomes sekretariāta vadītāja pienākumu 

izpildītājs 

 

- 

 

K.Druvaskalns 

 

 

Sēdi sāk plkst.09.00 

 

1.§ 

Informācija par epidemioloģiskajiem riskiem un aktuālo situāciju saistībā ar 

Covid-19 infekcijas izplatību valstī 

(A.K.Kariņš, J.Perevoščikovs, I.Viņķele, J.Pūce, E.Valantis, J.Vitenbergs, 

A.Pabriks, I.Šuplinska, N.Puntulis) 

 

Pieņemt zināšanai Slimību profilakses un kontroles centra sniegto informāciju 

par epidemioloģiskajiem riskiem un aktuālo situāciju saistībā ar Covid-19 infekcijas 

izplatību valstī. 
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2.§ 

Informācija par situāciju un iespējamajiem riskiem saistībā ar veselības 

aprūpes sistēmas noslodzi un individuālo aizsardzības līdzekļu nodrošinājumu 

veselības nozarē 

(A.K.Kariņš, I.Viņķele, L.Cipule, D.Heiberga, J.Pūce, M.Baltmanis, A.Pabriks, 

I.Šuplinska) 

 

1. Pieņemt zināšanai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta sniegto 

informāciju par situāciju un iespējamajiem riskiem saistībā ar veselības aprūpes 

sistēmas noslodzi un individuālo aizsardzības līdzekļu nodrošinājumu veselības 

nozarē. 

2. Veselības nozares institūcijām, atbilstoši Publisko iepirkumu likumam,  patstāvīgi 

veikt individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi savām ikdienas vajadzībām, vienlaikus 

veidojot nepieciešamās rezerves. 

 

3.§ 

Informācija par situāciju saistībā ar individuālo aizsardzības līdzekļu rezervi 

un aktīvajiem iepirkumiem 

(A.K.Kariņš, M.Baltmanis, A.Pabriks, J.Garisons, I.Viņķele, L.Meņģelsone) 

 

1. Pieņemt zināšanai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts 

aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra sniegto informāciju par situāciju 

saistībā ar individuālo aizsardzības līdzekļu rezervi un aktīvajiem iepirkumiem. 

2. Aizsardzības ministrijai (Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu 

centram), veidojot rezerves, veikt individuālo aizsardzības līdzekļu, medicīnisko 

ierīču, kā arī minēto preču laboratorisko testēšanas pakalpojumu centralizētu iegādi, 

nepiemērojot Publisko iepirkumu likumu, atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības 

pārvaldības likuma 25.panta pirmajai daļai. 

3. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam sadarbībā ar iesaistītajām 

institūcijām (apgādes koordinatoriem) veikt  inventarizāciju par visu iepirkto resursu 

esamību institūcijās, kas iekļautas prioritāro institūciju un vajadzību saraktā, atbilstoši 

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 25.panta otrajā daļā noteiktajam. 

Aktualizēto prioritāro institūciju un vajadzību sarakstu, inventarizācijas rezultātus un 

priekšlikumus iesniegt Krīzes vadības padomes sekretariātā līdz 2020.gada 

19.oktobrim. 

4. Pieņemt zināšanai, ka Krīzes vadības padome neatbalsta individuālo aizsardzības 

līdzekļu iegādes kompensēšanu privātajam sektoram no valsts budžeta līdzekļiem.   

 

4.§ 

Lēmuma projekts par epidemioloģiskās drošības kritēriju definēšanu 

ierobežojošo pasākumu pārskatīšanai un plānoto turpmāko rīcību 

(A.K.Kariņš, I.Viņķele, S.Līviņa, I.Šuplinska, D.Vilsone, D.Mūrmane – Umbraško, 

J.Pūce,S.Ģirģens, J.Reirs, J.Vitenbergs, N.Puntulis, K.Gerhards) 

 

https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums
https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums
https://likumi.lv/ta/id/315278-covid-19-infekcijas-izplatibas-parvaldibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/315278-covid-19-infekcijas-izplatibas-parvaldibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/315278-covid-19-infekcijas-izplatibas-parvaldibas-likums
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1. Pieņemt zināšanai Veselības ministrijas sagatavoto informāciju par 

epidemioloģiskās drošības kritēriju definēšanu ierobežojošo pasākumu pārskatīšanai 

un plānoto turpmāko rīcību. 

2. Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupai izskatīt Veselības ministrijas 

izstrādātos epidemioloģiskās drošības kritērijus un nepieciešamības gadījumā 

sagatavot priekšlikumus to pilnveidošanai, ņemot vērā citu nozaru ieteikumus. 

3.  Veselības ministrijas vadībā nozaru ministrijām, Valsts kancelejai un citām 

institūcijām nodrošināt mērķtiecīgu sabiedrības informēšanu un vienotu 

komunikāciju saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldīšanu. 

 

5.§ 

Citi jautājumi 

 

Krīzes vadības padomes sekretariātam, sadarbībā ar Ministru prezidenta biroju, 

Valsts kanceleju un citām institūcijām, sagatavot priekšlikumus Krīzes vadības 

padomes nākamajai sēdei, kuru organizēt 2020.gada 20.oktobrī plkst.09.00 attālināti.   

 

 

 

Sēdi slēdz plkst.12.05 

 

 

 

 

 

Krīzes vadības padomes  

priekšsēdētājs        A.K.Kariņš 

 

 

Krīzes vadības padomes sekretariāta 

vadītāja pienākumu izpildītājs      K.Druvaskalns 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 


