
KRĪZES VADĪBAS PADOMES 

 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

 

Rīgā Nr. 1 2017.gada 16.janvārī 

 

Sēdi vada: 

Ministru prezidents,  

Krīzes vadības padomes priekšsēdētājs 

 

 

- 

 

 

M.Kučinskis 

Sēdē piedalās: 

Iekšlietu ministrs - R.Kozlovskis 

Tieslietu ministrs - Dz.Rasnačs 

Ekonomikas ministrs - A.Ašeradens 

Aizsardzības ministrs - R.Bergmanis 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs - K.Gerhards 

Sēdē nepiedalās: 

Ārlietu ministrs - E.Rinkēvičs 

Finanšu ministre - D.Reizniece-Ozola 

Satiksmes ministrs - U.Augulis 

Veselības ministre - A.Čakša 

Ar padomdevēja tiesībām sēdē piedalās: 

Zemkopības ministrs - J.Dūklavs 

Ministru prezidenta biroja padomniece juridiskajos 

jautājumos 

 

- 

 

E.Upīte 

Ministru prezidenta preses sekretārs - A.Vaivars 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

valsts sekretāra vietniece 

 

- 

 

A.Ozola 

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre -  I.Pētersone-Godmane 

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs - J.Stinka 

Krīzes vadības padomes sekretariāta vadītājs, Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks 

 

- 

 

O.Āboliņš 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka 

vietnieks 

 

- 

 

K.Eklons 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas Civilās aizsardzības 

pārvaldes pārstāvis 

 

- 

 

I.Nakurts 

Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors - M.Balodis 

Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas 

departamenta direktora vietniece 

 

- 

 

A.Briņķe 

Zemkopības ministrijas Dzīvnieku veselības un 

veterināro zāļu nodaļas juriskonsulte 

 

- 

 

L.Gorecka 

 

Sēdi sāk plkst. 12.00 
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1.§ 

Zemkopības ministrijas ziņojums par Āfrikas cūku mēra uzliesmojumu 

Krimuldas novada Krimuldas pagastā 

(M.Kučinskis, J.Dūklavs, K.Gerhards, R.Kozlovskis, Dz.Rasnačs, R.Bergmanis, A.Ašeradens, 

A.Ozola, I.Pētersone-Godmane, M.Balodis, A.Briņķe, O.Āboliņš, K.Eklons) 

 

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas un Pārtikas veterinārā dienesta 

sniegto informāciju. 

2. Atbalstīt Zemkopības ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas pieprasījumu izsludināt ārkārtējo situāciju Ādažu novadā, 

Krimuldas novadā un Salaspils novadā no 2017.gada 17.janvāra līdz 2017.gada 

17.aprīlim. 

3. Zemkopības ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministriju un Valsts kanceleju sagatavot Ministru kabineta rīkojuma „Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu” projektu un iesniegt izskatīšanai Ministru 

kabineta 2017.gada 17.janvāra sēdē. 

4. Zemkopības ministrijai sagatavot Ministru kabineta rīkojuma „Par 

pasākumiem Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai” projektu un iesniegt 

izskatīšanai Ministru kabineta 2017.gada 17.janvāra sēdē. 

 

2.§ 

Zemkopības ministrijas ziņojums par nepieciešamajiem grozījumiem 

normatīvajos aktos  

(M.Kučinskis) 

 

Jautājums netika izskatīts. 

 

3.§ 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ziņojums par 

nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos  

(M.Kučinskis) 

Jautājums netika izskatīts. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 12.40 

 

 

 

Krīzes vadības padomes  

priekšsēdētājs        A.Kučinskis 

 

 

Krīzes vadības padomes  

sekretariāta vadītājs       O.Āboliņš 


