
KRĪZES VADĪBAS PADOMES 

 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

 

Rīgā Nr. 4 2017.gada 14.novembrī 

 

Sēdi vada: 

Ministru prezidents,  

Krīzes vadības padomes priekšsēdētājs 

 

 

- 

 

 

M.Kučinskis 

 

Sēdē piedalās: 

  

Tieslietu ministrs - Dz.Rasnačs 

Veselības ministre - A.Čakša 

Ārlietu ministrs - E.Rinkēvičs 

Iekšlietu ministrs 

Ekonomikas ministrs 

- 

- 

R.Kozlovskis 

A.Ašeradens 
 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs - K.Gerhards 

Finanšu ministre - D.Reizniece-Ozola 

Satiksmes ministrs - U.Augulis 

 

Sēdē nepiedalās: 

Aizsardzības ministrs 

 

 

- 

 

 

R.Bergmanis 

 

Ar padomdevēja tiesībām sēdē piedalās: 

  

Zemkopības ministrs - J.Dūklavs 

Ministru prezidenta padomniece juridiskajos jautājumos - E.Upīte 

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre - D.Lucaua 

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs  -  K.Ozoliņš 

Finanšu ministrijas valsts sekretāre - B.Bāne 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks, 

Krīzes vadības padomes sekretariāta vadītājs 

 

- 

 

O.Āboliņš 

Krīzes vadības padomes sekretariāts - K.Druvaskalns 

 

 

Sēdi sāk plkst. 11.00 

 

1.§ 

Par pašvaldību un biedrības “Zemnieku saeima” lūgumiem Ministru 

kabinetam izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā   

(M.Kučinskis, J.Dūklavs, K.Grhards, R.Kozlovskis, D.Reizniece-Ozola, 

A.Ašeradens, D.Lucaua, B.Bāne, O.Āboliņš, E.Rinkēvičs, U.Augulis, 

K.Druvaskalns) 

 

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministra, Vides aizsardzības un reģionālās 

aizsardzības ministra, Finanšu ministres un Krīzes vadības padomes sekretariāta 

sniegto informāciju par Smiltenes novada domes, Kokneses novada domes, Pļaviņu 

novada domes, Viesītes novada domes, Jaunjelgavas novada domes, Apes novada 
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domes, Neretas novada domes, Aizputes novada domes, Ventspils novada domes, 

Vecumnieku novada domes, Alojas novada domes un biedrības “Zemnieku saeima” 

lūgumiem Ministru kabinetam izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā to 

administratīvajās teritorijās. 

 

2. Pieņemt zināšanai, ka Krīzes vadības padome neatbalsta ārkārtējās situācijas 

lauksaimniecībā izsludināšanu šī protokola 1.punktā minēto pašvaldību 

administratīvajās teritorijās. 

 

3. Saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 4.panta pirmās 

daļas 1.punkta b un c apakšpunktu un 4.panta otrās daļas 3.punktu, atzīt, ka valsts 

nozīmīgā teritorijas daļā rudens lietavu un plūdu izraisītās sekas lauksaimniecībā ir 

definējamas kā valsts mēroga dabas katastrofa. 

 

4. Ņemot vērā, ka Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta rīkojums Nr.455 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk - rīkojums) 2017.gada 30.novembrī 

zaudēs spēku un Krīzes vadības padome neplāno lūgt Ministru kabinetam izdarīt 

grozījumus rīkojumā un pagarināt izsludināto ārkārtējo situāciju, noteikt, ka rīkojuma 

1.punktā minēto pašvaldību administratīvajās teritorijās rudens lietavu un plūdu 

izraisītās sekas lauksaimniecībā pēc 2017.gada 30.novembra ir definējamas kā valsts 

mēroga dabas katastrofa.   

 

5. Ņemot vērā 2017. gada rudens lietavu un plūdu izraisītās sekas visā Latvijas 

teritorijā, Zemkopības ministrijai:    

5.1. turpināt dialogu ar Eiropas Komisiju par iespējām kompensēt valsts 

mēroga dabas katastrofas teritorijās cietušajām personām (lauksaimniekiem) 

nodarītos zaudējumus;     

5.2. aicināt Lauku atbalsta dienestu un Valsts ieņēmumu dienestu valsts mēroga 

dabas katastrofas teritorijās cietušajām personām (lauksaimniekiem), kas tieši 

saistītas ar minētajiem plūdiem un to radītajām sekām, nepiemērot soda sankcijas 

līgumsaistību neizpildīšanas gadījumā. Iespēju nepiemērot soda sankcijas minētajām 

personām aicināt rast arī kredītiestādes un citas līguma attiecībās esošas personas; 

5.3. sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmas ekspluatācijai un uzturēšanai nepieciešamā finansējuma 

iekļaušanu likumprojektā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021. 

gadam” un likumprojektā “Par valsts budžetu 2019. gadam”; 

5.4. turpināt sarunas ar apdrošināšanas sniedzējiem par apdrošināšanas 

sistēmas pilnveidi. 

 

6. Zemkopības ministram par Krīzes vadības padomes sēdē nolemto informēt šī 

protokola 1.punktā un rīkojuma 1.punktā minētās pašvaldības, Latvijas Pašvaldību 

savienību, biedrību “Zemnieku saeima” un šī protokola 5.2.apakšpunktā minētās 

institūcijas. 

 

7. Krīzes vadības padomes sekretariātam protokolu nosūtīt Valsts kancelejai.  
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2.§ 

Par plūdu rezultātā nodarītajiem zaudējumiem izbūvētajai robežas joslas daļai 

gar Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas valsts robežu  

(M.Kučinskis, R.Kozlovskis) 

 

1. Pieņemt zināšanai iekšlietu ministra sniegto informāciju par plūdu rezultātā 

nodarītajiem zaudējumiem izbūvētajai robežas joslas daļai gar Latvijas Republikas - 

Krievijas Federācijas valsts robežu. 

 

2. Iekšlietu ministrijai līdz 2018. gada 1. aprīlim apkopot informāciju par 2017. gada 

augusta lietavās un plūdos nodarītiem zaudējumiem valsts robežas infrastruktūrai un 

nepieciešamības gadījumā sagatavot Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par 

finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem"", lai segtu valsts robežas infrastruktūras ārkārtas uzturēšanas darbu 

izmaksas". 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 11.40 

 

 

 

 

Krīzes vadības padomes  

priekšsēdētājs        M.Kučinskis 

 

 

Krīzes vadības padomes  

sekretariāta vadītājs       O.Āboliņš 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


