
KRĪZES VADĪBAS PADOMES 

 SĒDES PROTOKOLS 

 

 

Rīgā Nr. 7 2020.gada 20.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 

Labklājības ministrijas valsts sekretārs - I.Alliks 

Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas un 

koordinācijas departamenta vadītāja 

 

- 

 

D.Holma 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs - A.Pelšs 

Ekonomikas ministra biroja vadītāja - G.Ozola 

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu 

izpildītāja 

 

- 

 

Z.Liepiņa 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

valsts sekretārs 

 

- 

 

E.Balševics 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

valsts sekretāra vietniece 

 

- 

 

E.Turka 

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre - D.Lucaua 

Kultūras ministrijas valsts sekretāre - D.Vilsone 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs - J.Garisons 
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Finanšu ministrijas valsts sekretāre  - B.Bāne 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre - I.Stepanova 

Veselības ministrijas valsts sekretāre - D.Mūrmane – Umbraško 

Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta 

Vides veselības nodaļas vadītāja 

 

- 

 

J.Feldmane 

Veselības ministrijas galvenais speciālists infektoloģijā - U.Dumpis 

Slimību profilakses un kontroles centra direktore - I.Gavare 

Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību 

riska anaīzes un profilakses departamenta direktors 

 

- 

 

J.Perevoščikovs 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore - L.Cipule 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Katastrofu 

medicīnas centra vadītāja 

 

- 

 

D.Heiberga 

Veselības inspekcijas vadītāja - I.Dreika 

Veselības inspekcijas vadītājs vietniece - A.Slokenberga 

Latvijas Covid-19 Laboratoriju tīkla koordinators - S.Ņikišins 

Tieslietu ministra valsts sekretārs - R.Kronbergs 

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre - L.Lejiņa 

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs  -  D.Trofimovs 

Valsts policijas priekšnieks - A.Ruks 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka 

vietnieks 

 

- 

 

M.Baltmanis 

Satiksmes ministrijas Transporta un sakaru drošības 

nodaļas vadītājs 

 

- 

 

V.Līpenīts 

Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore - B.Vītoliņa 

Biedrības “Latvijas Ģimenes ārstu asociācija” prezidente  - S.Veide 

Krīzes vadības padomes sekretariāta vadītāja pienākumu 

izpildītājs 

 

- 

 

K.Druvaskalns 

 

 

Sēdi sāk plkst.11.00 

 

1.§ 

Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes 

sistēmas kapacitāti un noslodzi, kā arī par situāciju ģimenes ārstu praksēs 

(A.K.Kariņš, J.Perevoščikovs, L.Cipule, S.Veide, I.Viņķele, D.Mūrmane – Umbraško, 

A.Pabriks) 

 

1. Pieņemt zināšanai Slimību profilakses un kontroles centra, Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienesta un Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas sniegto informāciju par aktuālo 

epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, 

kā arī par situāciju ģimenes ārstu praksēs. 

2. Nacionālajam veselības dienestam sadarbībā ar ģimenes ārstu organizācijām precizēt 

individuālo aizsardzības līdzekļu vajadzības un veikt nepieciešamos pasākumus, lai 

nodrošinātu ģimenes ārstus ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.   
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2.§ 

Informācija par aktuālo situāciju un izaicinājumiem Covid-19 testēšanas 

organizēšanā, kā arī par pretepidēmijas pasākumu īstenošanas kapacitāti, 

konstatējot Covid-19 gadījumus 

(A.K.Kariņš, S.Ņikišins, I.Gavare, J.Reirs, E.Rinkēvičs, S.Veide, I.Viņķele, J.Pūce, 

U.Dumpis, S.Ģirģens, J.Vitenbergs) 

 

1. Pieņemt zināšanai Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra 

sniegto informāciju par aktuālo situāciju un izaicinājumiem Covid-19 testēšanas 

organizēšanā, kā arī par pretepidēmijas pasākumu īstenošanas kapacitāti, konstatējot 

Covid-19 gadījumus. 

2. Veselības ministrijai sadarbībā ar laboratorijām, ārstniecības iestādēm un ģimenes ārstu 

organizācijām pilnveidot Covid-19 testēšanas sistēmas algoritmus, lai nodrošinātu 

mērķētāku, skaidrāku un ātrāku Covid-19 testu veikšanas procesus. 

3. Atbalstīt Veselības ministrijas un Finanšu ministrijas priekšlikumu veikt Covid-19 

testēšanas, līdz 2020.gada beigām, apmaksu avansā. Veselības ministrijai noteiktā kārtībā 

iesniegt attiecīgu normatīvā akta projektu izskatīšanai kādā no tuvākajām Ministru 

kabineta sēdēm.  

4. Atbalstīt Slimību profilakses un kontroles centra kapacitātes palielināšanu piedāvātajā 

apjomā. Veselības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot nepieciešamos 

dokumentus un noteiktā kārtībā iesniegt tos apstiprināšanai kādā no tuvākajām Ministru 

kabineta sēdēm.  

 

3.§ 

Informācija par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanas kontroli 

(A.K.Kariņš, I.Dreika, A.Ruks, K.Druvaskalns) 

 

Pieņemt zināšanai Veselības inspekcijas un Valsts policijas sniegto informāciju par 

epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanas kontroli. 

 

4.§ 

Informācija par situāciju saistībā individuālo aizsardzības līdzekļu rezervi valstī  

(A.K.Kariņš, M.Baltmanis, D.Mūrmane – Umbraško, J.Garisons, J.Pūce, J.Citskovskis, 

K.Druvaskalns, B.Bāne) 

 

1. Pieņemt zināšanai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sniegto informāciju par 

situāciju saistībā individuālo aizsardzības līdzekļu rezervi valstī. 

2. Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupai: 

2.1. sadarbībā ar pašvaldībām apzināt personu grupas, kuras nodrošināmas ar valsts 

apmaksātām vairākkārt lietojamām higiēniskajām sejas maskām, kā arī to apjomu; 

2.2. piesaistot citas institūcijas izstrādāt tehnisko specifikāciju vairākkārt 

lietojamām higiēniskajām sejas maskām; 

2.3. izvērtēt un sagatavot priekšlikumus par efektīvāko publisko iepirkumu 

organizēšanas veidu; 

2.4. pamatojoties uz šī protokola 2.1., 2.2. un 2.3.apakšpunktā izstrādāt 

nepieciešamos normatīvos aktus,  izskatīšanai kādā no tuvākajām Ministru kabineta sēdēm. 
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5.§ 

Informācija par mutes un deguna aizsegu pieejamību tirgū un kvalitāti, kā arī to 

cenu svārstībām 

(A.K.Kariņš, B.Vītoliņa, K.Druvaskalns) 

 

1. Pieņemt zināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centra sniegto informāciju par mutes 

un deguna aizsegu pieejamību tirgū un kvalitāti, kā arī to cenu svārstībām. 

2. Atcelt Krīzes vadības padomes 2020.gada 2.marta sēdē (prot. Nr.3 7.p.) Ekonomikas 

ministrijai doto uzdevumu uzdot uzraugošajām institūcijām veikt pirmās nepieciešamības 

preču un pakalpojumu pieejamības un cenu monitoringu attiecībā uz pārtikas precēm. 

Turpināt dezinfekcijas līdzekļu un sejas masku pieejamības un cenu monitoringu. 

3. Ekonomikas ministrijai uzdot Patērētāju tiesību aizsardzības centram veikt higiēnisko 

sejas masku kvalitātes izvērtējamu līdz 2020.gada 31.decembrim. 

 

6.§ 

Informācija par plānoto rīcību Covid-19 izplatības pārvaldībai  

(A.K.Kariņš, I.Viņķele, J.Feldmane, U.Dumpis, I.Šuplinska, K.Gerhards, J.Vitenbergs, 

S.Ģirģens, R.Rinkēvičs, K.Druvaskalns) 

 

1. Pieņemt zināšanai Veselības ministrijas sniegto informāciju par plānoto rīcību Covid-

19 izplatības pārvaldībai. 

2. Veselības ministrijai publiskot un komunicēt sagatavoto informāciju par plānoto rīcību 

Covid-19 izplatības pārvaldībai. 

3. Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupai izskatīt Veselības ministrijas sagatavoto 

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības stratēģiju, un pēc izskatīšanas Veselības 

ministrijai to prezentēt kādā no tuvākajām Krīzes vadības padomes sēdēm. 

 

7.§ 

Citi jautājumi 

(A.K.Kariņš) 

 

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 27.oktobrī.   

 

Sēdi slēdz plkst.15.05 

 

 

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 


