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KRĪZES VADĪBAS PADOMES  

SĒDES PROTOKOLS 

 

1.§ 

Informācija par esošo situāciju, atbildīgo institūciju gatavību, risku 

analīzi, paveikto un plānoto rīcību gadījumā, ja reģionā un Latvijā 

tiek identificēta koronavīrusa klātbūtne 

 (……) 

1. Pieņemt zināšanai veselības ministres sniegto informāciju par esošo 

situāciju, atbildīgo institūciju gatavību, risku analīzi, paveikto un plānoto 

rīcību gadījumā, ja reģionā un Latvijā tiek identificēta koronavīrusa 

klātbūtne. 

2. Saskaņā ar Nacionālās drošības likuma 23.panta trešo daļu un Civilās 

aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 6.panta pirmās daļas 

7.punktu noteikt, ka atbildīgā institūcija ir Veselības ministrija, kurai 

atbilstoši epidemioloģiskās situācijas attīstībai:  

2.1. vadīt un koordinēt preventīvo, gatavības, reaģēšanas, kā arī 

iespējamo seku likvidēšanas pasākumu kopumu un rīkoties saskaņā ar 

Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijām un Valsts katastrofu 

medicīnas plāna 2.pielikumu “Rīcība bīstamo un citu infekcijas slimību 

gadījumā”; 

2.2. noteiktā kārtībā ir tiesības reaģēšanas un iespējamo seku 

likvidēšanas pasākumos iesaistīt valsts un pašvaldību institūcijas, 

juridiskās un fiziskās personas, kā arī to rīcībā esošos resursus; 

2.3. nepieciešamības gadījumā noteiktā kārtībā izmantot Valsts 

materiālajās rezervēs esošos resursus, kā arī atbilstoši epidemioloģisko  

risku analīzei sagatavot priekšlikumus Krīzes vadības padomei par 

neatliekamu nepieciešamību papildināt Valsts materiālās rezerves;    

3.4. nodrošināt regulāru un atbilstošu informācijas apmaiņu ar 

Pasaules veselības organizāciju, Eiropas Slimību profilakses un kontroles 

centru un Eiropas Komisijas Katastrofas pārvaldīšanas koordinācijas 

centru; 

3.5. nodrošināt savlaicīgas un uzticamas informācijas, par 

epidemioloģiskās situācijas attīstību, pieejamību Veselības ministrijas, 



Slimību profilakses un kontroles centra un Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienesta mājas lapās, kā arī proaktīvi konsultēt iedzīvotājus un 

iesaistīto institūciju amatpersonas par nepieciešamajiem epidemioloģiskās 

drošības pasākumiem. 

3.6. nepieciešamības gadījumā rosināt sasaukt Krīzes vadības 

padomes ārkārtas sēdi, lai lemtu par nepieciešamību īstenot papildus 

pasākumus, kā arī par papildus resursu piesaistīšanu.   

4. Valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām 

sniegt nepieciešamo atbalstu Veselības ministrijai. 

5. Veselības ministrijai un citām epidemioloģiskās drošības pasākumus 

īstenojošām valsts un pašvaldības institūcijām ārkārtējas nepieciešamības 

gadījumā ir tiesības piemērot Publisko iepirkumu likuma 3.panta astotajā 

daļā noteikto izņēmumu. 

6. Ministrijām, kurām radušies zaudējumi īstenojot epidemioloģiskās 

drošības pasākumus, nepieciešamības gadījumā sagatavot un attiecīgajam 

nozares ministram iesniegt Ministru kabinetā pieprasījumu no valsts 

budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, lai 

nodrošinātu pamatoto izdevumu segšanu. 

7. Veselības ministrei par Krīzes vadības padomes sēdē nolemto informēt 

iesaistītās institūcijas.  


