
 

 

Kopsavilkums 

Pēc Zolitūdes traģēdijas identificētās problēmas norādīja uz vairākiem būtiskiem civilās 

aizsardzības jomas trūkumiem Latvijā - zināšanu un prasmju nepietiekamību, novecojušu 

normatīvo regulējumu, nepietiekamām prasībām ēku drošības nodrošināšanai, kā arī problēmām 

atbildīgo dienestu koordinācijā. Pēdējo četru gadu laikā ir uzsākta un paveikta virkne uzdevumu, 

lai šīs problēmas risinātu, tomēr vairākas nozīmīgas izmaiņas virzās ļoti lēni.  

No sabiedrības drošības viedokļa redzamākā paveiktā ietekme parādās, nosakot jaunus 

pienākumus un atbildību. 2016. gadā tika pieņemti grozījumi ugunsdrošības noteikumos1, kas 

uzliek pienākumu fiziskām personām evakuēties no ēkām trauksmes gadījumā, un šobrīd, 

atskanot trauksmes signālam, evakuācija no publiskām ēkām ir kļuvusi par ierastu rīcību. Spēkā 

stājušies arī grozījumi tiesību aktos ar mērķi uzlabot apsardzes darbinieku zināšanas par rīcību 

ārkārtas situācijās. 

Tomēr būtiskākie nepieciešamie ieguldījumi, kas ietekmē atbildīgo dienestu spējas reaģēt uz 

ārkārtas situācijām, it īpaši mazāk apdzīvotās vietās, šobrīd ir tikai uzskaitīti, un papildus 

nepieciešamais finansējums ugunsdzēsības depo atjaunošanai un būvniecībai vēl tikai tiek 

meklēts2. Šobrīd tiek vērtēta arī valsts politika ugunsdrošībā, un līdz šim paveiktais ir bijis 

nepietiekams, lai panāktu būtiskus uzlabojumus: nav izveidota efektīva atbalsta sistēma 

brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbībām un trūkst konkrēta plāna ugunsgrēku preventīvai 

novēršanai3. Būtiskas izmaiņas un papildu ieguldījumi šajā jomā sagaidāmi sākot ar 2018. gadu, 

un to praktiskā ietekme uz sabiedrības drošību nebūs novērtējama vēl ilgstoši. 

Vērtējot iesaistīto institūciju atbildību, svarīgākais paveiktais darbs ir grozījumi civilās 

aizsardzības likumā4. Kopā ar vairākiem citiem grozījumiem tie nosaka konkrētu atbildību 

iestādēm katastrofu situācijās, kā arī paredz jaunu pašvaldību un pilsētu sadarbības teritoriju 

veidošanu. Vienlaikus grozījumos definēta ēku īpašnieku un pārvaldītāju atbildība: piemēram, 

civilās aizsardzības plānu izstrādes vietā uzlikts pienākums veikt konkrētus draudu apzināšanas 

un novēršanas pasākumus.  

                                                           
1 MK noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 
2 tap.mk.gov.lv/doc/2017_02/IEMZin_060117_VSS-954.164.doc 
3 http://www.iem.gov.lv/lat/sadarbiba_ar_nvo/diskusiju_dokumenti/?doc=39783 
4 Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums 

http://www.vugd.gov.lv/lat/drosibas_padomi/civila_aizsardziba/14596-stajas-speka-jaunais-civilas-aizsardzibas-un-katastrofas-
parvaldisanas-likums 
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Vienlīdz svarīgs civilās aizsardzības prasmju stiprināšanai ir no 2018. gada ieviestais civilās 

aizsardzības kurss5 izglītības iestādēs, kas aktualizēs cilvēkdrošības un civilās aizsardzības 

jautājumus. Tāpat sabiedrības un darba devēju izglītošanai ir izveidoti vairāki jauni materiāli par 

civilo aizsardzību un drošību darba vietās, kā arī notikušas papildu civilās aizsardzības mācības 

valsts institūciju un operatīvo dienestu darbiniekiem, kā arī informatīvie semināri sociālās 

aprūpes centriem. 

Papildus minētajam ir uzsākta ārkārtas apziņošanas sistēmas pilnveide, kā arī ir veikti grozījumi 

normatīvajos aktos, kas regulē personas datu publicēšanu ārkārtas situācijās. Veiktās izmaiņas 

tiesību aktos būs iespējams izvērtēt nākamajā gadā.   

Atbilstoši Zolitūdes Parlamentāras izmeklēšanas komisijas gala ziņojuma secinājumiem, 

2016. gada sākumā atbildīgajām ministrijām tika doti konkrēti uzdevumi6, lai novērstu 

identificētās problēmas tiesiskajā  regulējumā un atbildīgo iestāžu darbībā. Minētie uzdevumi, to 

izpildes termiņi, kā arī ekspertu vērtējums par paveikto apskatāms šī dokumenta pielikumā. 

 

 

 

  

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija NVO darbības atbalsta 
programmas ietvaros. 
NVO darbības atbalsta programma tiek finansēta ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 
instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. 

www.sif.lv 
www.eeagrants.org 
www.eeagrants.lv 

  

                                                           
5 http://www.lm.gov.lv/upload/prezentacija/cilvekdrosiba_demografisko_lietupadome_2017_augusts_gc.pdf 
6 http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/mk-uzdod-ministrijam-konkretus-uzdevumus-pec-zolitude-notikusas-
tragedijas-analizes 

http://sif.lv/
http://www.eeagrants.org/
http://www.eeagrants.org/
http://www.eeagrants.lv/
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Apkopojums un vērtējums par 2017. gadā paveikto 

Civilās aizsardzības likums 

Atbilstoši 2016. gadā pieņemtajam Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 

grozījumiem, 2017. gadā papildināti tiesību akti, tajos ietverot risku apzināšanas vadības 

mehānismus katastrofas pārvaldībā, paredzot savlaicīgu katastrofu draudu prognozēšanu, 

atjaunošanas pasākumu plānošanu un agrīnās brīdināšanas sistēmu, kā arī nosakot konkrētu 

iesaistīto ministriju, valsts institūciju un pašvaldību atbildību katastrofas gadījumā. Vienlaikus 

likuma grozījumi paredz apvienot novadus un pilsētas 16 sadarbības teritorijās, nodrošināt 

iespējas lūgt starptautisko palīdzību arī katastrofas draudu gadījumā, kā arī aizvietot civilās 

aizsardzības plānu izstrādi lielākajai daļai ēku ar konkrētiem pasākumiem, kas veicami atbilstoši 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) rekomendācijām7. 

Kritiski par šiem grozījumiem izteikusies Latvijas Pašvaldību savienība (turpmāk - LPS), norādot, 

ka likumam trūkst vadošā atbildīgās iestādes un reaģēšanas pasākumu vadības, ka nepieciešams 

sadarbības teritoriju plānu izveidei iegūt iespēju pieprasīt papildu budžeta līdzekļus, kā arī, ka 

likuma izveidoto sadarbības teritoriju principi un juridiskais statuss ir neskaidri8.  

Pozitīvi vērtējams mērķtiecīgais darbs pie galveno trūkumu līdzšinējā civilās aizsardzības praksē. 

Tomēr faktiski minētie grozījumi stāsies spēkā 2017. gada beigās, un to efektivitāti būs iespējams 

izvērtēt tikai ilgtermiņā. Iekšlietu ministrijai (turpmāk - IeM) būtu nepieciešams pievērst 

uzmanību izteiktajiem iebildumiem un neskaidrībām par deleģēto atbildību, lai nodrošinātu, ka 

visas iesaistītas puses rīkojas atbilstoši tiesību normās noteiktajam.  

VUGD infrastruktūras un tehniskais nodrošinājums 

Lai uzlabotu civilās aizsardzības kvalitāti visā Latvijā, IeM ir sagatavojusi ziņojumu par 

nepieciešamajiem uzlabojumiem ugunsdzēsības un glābšanas infrastruktūrai un 

nodrošinājumam9. IeM secinājusi, ka depo ēku būvniecībai un renovācijai līdz 2021. gadam būtu 

nepieciešams piešķirt no 54 līdz 81 milj. euro, savukārt regulārai ugunsdzēsības transportlīdzekļu 

atjaunošanai nepieciešami vismaz papildu 10 milj. euro gadā.   

Pietiekams finansējums VUGD tehniskajam nodrošinājumam ir uzskatāms par būtisku 

komponenti risinājumā ugunsdrošības politikas pilnveidošanai, it īpaši ņemot vērā Valsts 

kontroles (turpmāk – VK) ziņojumā10 izcelto problemātiku ugunsdrošības jomā – negatīvos 

ugunsdrošības situācijas rādītājus un tendencei kopējam ugunsgrēku skaitam pieaugt. Tomēr 

papildu finansējuma piešķiršanā svarīgi ņemt vērā arī citus norādītos apsvērumus – it īpaši 

                                                           
7 http://www.vugd.gov.lv/lat/drosibas_padomi/civila_aizsardziba/14596-stajas-speka-jaunais-civilas-aizsardzibas-
un-katastrofas-parvaldisanas-likums 
8 http://news.lv/Latvijas-Pasvaldibu-savienibas-izdevums-zurnals-Logs/2017/03/08/februaris-lps 
9 tap.mk.gov.lv/doc/2017_02/IEMZin_060117_VSS-954.164.doc 
10 http://www.lrvk.gov.lv/uploads/reviziju-zinojumi/2015/2.4.1-9_2015/rz_ugunsdros_09.03.2016._publiskosanai.pdf 
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iedzīvotāju izpratnes trūkumu par ugunsdrošības prasībām un brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību 

(turpmāk – BUB) atbalsta sistēmas trūkumu valstī.  

VK ziņojumā norādīts, ka VUGD veikto pārbaužu laikā pārkāpumi tiek konstatēti 96% apsekoto 

ēku, un konstatētie trūkumi 60% gadījumu līdz nākamajai pārbaudei netiek novērsti. Tomēr IeM 

konceptuālajā ziņojumā11 par valsts ugunsdrošības politiku nav norādījusi papildu finansējuma 

nepieciešamību īstenoto uzraudzības vai prevencijas pasākumu uzlabošanai. Un lai gan atzinīgi 

vērtējams uzstādītais mērķis sakārtot sadarbību starp pašvaldībām un brīvprātīgo ugunsdzēsēju 

biedrībām, ziņojums neietver skaidrus risinājumus šī mērķa sasniegšanai vai kopējai situācijas 

uzlabošanai. 

Kā būtiska problēma jāizceļ arī BUB trūkums. Gan VK, gan IeM norāda, ka Latvijā salīdzinoši ar 

citām reģiona valstīm brīvprātīgie ugunsdzēsēji veido niecīgu daļu no kopējā ugunsdzēsēju skaita. 

Kā risinājumu šai problēmai IeM ieteikusi normatīvā regulējuma grozījumus, tajos definējot 

pašvaldību ugunsdzēsības dienestu un BUB uzdevumus un prasības, to mācību apjomu un saturu, 

kā arī to izveidei un uzturēšanai nepieciešamos resursus. Vienlaikus tiek piedāvāti divi varianti 

grozījumu ieviešanai – ar vai bez papildus piešķirta ikgadēja finansējuma 545 tūkst. euro apmērā. 

Tomēr pat veicot minētās izmaiņas, kritiski vērtējamas iespējas tikai ar likuma grozījumiem 

sasniegt ievērojamu pieaugumu brīvprātīgo skaitā, it īpaši bez papildu finansējuma piešķiršanas. 

Veiksmīga brīvprātīgo ugunsdzēsēju kultūras attīstība ir ilgtermiņa mērķis, ko iespējams sasniegt 

tikai ar pastāvīgu un mērķtiecīgu atbalstu, politikas attīstības dokumentos norādot praktiskus 

risinājumus šādas kultūras veidošanai, un pagaidām izstrādātais politikas plānošanas dokuments 

šādus uzdevumus neparedz. 

Tāpēc piešķirot papildu finansējumu ugunsdrošības aktivitātēm, nepieciešams ņemt vērā iepriekš 

norādītos apsvērumus, un infrastruktūras un nodrošinājuma atjaunošanu veikt kopā ar 

brīvprātīgo kultūras attīstību, kā arī prevencijas un uzraudzības pasākumu uzlabošanu.  

Personu ar invaliditāti evakuēšana  

Vērtējot nepieciešamību veikt normatīvo aktu grozījumus saistībā ar personu ar invaliditāti 

evakuēšanu, IeM izveidoja atbildīgo institūciju un organizāciju darba grupu12. Šīs darba grupas 

pārstāvji 2016. gada aprīlī piedalījās divās praktiskajās evakuācijas mācībās ar mērķi novērtēt 

atbildīgo iestāžu un personu gatavību šāda veida glābšanas darbiem. Papildus tam darba grupa 

identificēja problēmas, kas kavē iespējas nodrošināt un uzlabot šāda veida evakuāciju – ēku 

pielāgošanas vides pieejamības prasībām trūkums, atbildīgo personu noraidošā attieksme, kā arī 

tehnisko līdzekļu trūkums. 

                                                           
11 http://www.iem.gov.lv/lat/sadarbiba_ar_nvo/diskusiju_dokumenti/?doc=39783 
12 Veselības ministrija, VUGD, NMPD, Būvniecības valsts kontroles birojs, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām 
sadarbības organzācijas Susteno, Apvienība Apeirons, Latvijas Nedzirdīgo savienība 
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Tomēr tālākā rīcība saistībā ar šo uzdevumu ir neskaidra. Darba grupas dalība evakuācijas mācībās 

notika tikai divās konkrētās ēkās Rīga, un, iespējams, ka šo mācību ietvars nebija pietiekami 

apjomīgs, lai izvērtētu šāda veida evakuācijas iespējas visā Latvijas teritorijā. Tāpat, lai gan IeM 

par uzdevuma izpildes rezultātiem informējusi Valsts kanceleju un uzdoto uzdevumu uzskata par 

pabeigtu, būtu nepieciešams turpināt izvērtēt veidus, kā uzlabot esošo situāciju un novērst 

identificētos problēmjautājumus.  

Apsardzes darbinieku izglītības standartu uzlabošana 

Lai vienādotu iekšējo apsardzes dienestu un apsardzes komersantu darbinieku zināšanas par 

civilo aizsardzību, noteiktu vienveidīgu rīcību trauksmes gadījumos sabiedriskās telpās, 

nekavējoties veicot evakuāciju, kā arī nodrošinātu apsarga profesijas kvalifikācijas principu pēc 

vienotiem kritērijiem, IeM izstrādāja atbilstošus grozījumus apsardzes darbības likumā13 un 

apsardzes sertifikātu izsniegšanas kārtībā14, kā arī ir veica izmaiņas profesionālas pilnveides 

izglītības programmā apsardzes darbiniekiem15. 

Veikto grozījumu rezultātā paredzēts uzlabot apsardzes darbinieku kvalifikāciju – paplašināt 

darbinieku pamatlīmeņa zināšanas, kā arī attīstīt prasmju veidošanu un pilnveidošanu karjeras 

laikā. Tāpat, likuma grozījumi palielina apsardzes uzņēmumu atbildību par pakalpojumu kvalitāti 

un samazina iespējas apsardzes saistību izpildi nododot citam komersantam. 

Komentējot grozījumus, Drošības nozares kompāniju asociācija norāda, ka tie uzlabo apsargu 

zināšanas rīcībai dažāda līmeņa krīzes situācijās, tomēr tai pat laikā apgrūta iespējas piesaistīt 

jaunus darbiniekus. Tāpat asociācija norāda, ka pēc būtības grozījumi nerisina galvenās 

problēmas apsardzes nozarē - aplokšņu algas, darba tiesisko attiecību pārkāpumus un nodokļu 

nemaksāšanu16. 

Kopumā veiktie grozījumi vērtējami pozitīvi, ņemot vērā, ka tie var ietekmēt apsardzes darbinieku 

rīcību ārkārtas situācijās, samazinot gadījumus, kuros apsardzes darbinieki varētu nebūt 

informēti par situācijai atbilstošu rīcību. Tomēr, lai nodrošinātu, ka veiktās izmaiņas sasniedz 

uzstādītos mērķus, svarīgi sekot līdz to ietekmei uz apsardzes darbinieku rīcību un kopējo 

sagatavotības līmeni ilgtermiņā, regulāri pārskatot nepieciešamību tās papildināt vai uzlabot. 

  

                                                           
13 https://www.vestnesis.lv/op/2017/5.1 
14 https://likumi.lv/doc.php?id=291924 
15 http://www.iem.gov.lv/lat/aktualitates/informacija_medijiem/?doc=34035 
16 http://providus.lv/zolitude/11/45/2017/71 
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Ārkārtas situāciju apziņošanas sistēmas 

Kā vienu no ilgtermiņa uzdevumiem valdība uzdeva IeM līdz 2018. gada pirmā ceturkšņa beigām 

apzināt situāciju apziņošanas sistēmu uzlabošanā. Ministrijā ir izveidota darba grupa, kurā 

iesaistīti arī sakaru nozares pārstāvji un speciālisti, un kura strādā pie šūnas apraides un citu 

apziņošanas sistēmu priekšrocību un trūkumu, kā arī ieviešanas un uzturēšanas apzināšanu. 

Tomēr IeM šobrīd vēl nav sniegusi ziņas par darba grupas paveikto, darba plānu vai izdarītajiem 

secinājumiem. Svarīgi sekot līdz gan informatīvajam ziņojumam, ko darba grupa sagatavos 

uzdevuma izpildei, gan arī valdības rīcībai, izvēloties risinājumu sistēmas uzlabošanai.  

Personas datu publiskošana katastrofu situācijās 

Pēc Zolitūdes traģēdijas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (turpmāk – NMPD) 

internetā publicēja informāciju par traģēdijā bojāgājušajiem, izdzīvojušajiem un slimnīcās 

nogādātajiem cietušajiem pretēji tobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Lai šādu situāciju 

nākotnē novērstu, valdība uzdeva vairākām ministrijām izstrādāt informatīvo ziņojumu par 

nepieciešamajiem likuma grozījumiem, kas nodrošinātu, ka šāda veida datu publiskošanu 

nākotnē var veikt atbilstoši likumam. 

Pēc informatīvā ziņojuma17 iesniegšanas valdība līdz 2019. gada 1. janvārim IeM uzdevusi veikt 

grozījumus likumā “Par policiju” un Veselības ministrijai (turpmāk – VM) Pacientu tiesību likumā. 

Šie grozījumi paredz informāciju par katastrofu gadījumā cietušajiem un bojā gājušajiem publicēt 

Valsts policijas mājaslapā ne vēlāk kā piecas dienas pēc katastrofas. 

Kopumā šī uzdevuma izpildē noticis būtisks progress, tomēr būtu nepieciešama lielāka skaidrība 

par paredzēto grozījumu izstrādes plānu. 

Palīdzības sniegšana katastrofas vietā 

Kā viena no problēmām Zolitūdes traģēdijas glābšanas darbu veikšanas laikā tika identificēti 

trūkumi atbildības dalījumā starp VUGD darbiniekiem un mediķiem. Lai nodrošinātu, ka šis 

sadalījums bīstamajās zonās glābšanas darbu laikā ir skaidri definēts, IeM, VM un Aizsardzības 

ministrijai tika dots uzdevums vienoties par nepieciešamajiem risinājumiem atbildības sadalei. 

Līdz 2017. gada novembrim šī jautājuma risināšanai ir notikušas trīs darba grupas sanāksmes, un 

ir panākta vienošanās, ka VUGD ir atbildīga par pretsāpju līdzekļu izsniegšanu bīstamajās zonās, 

bet atbildību par cietušo medicīnisko stāvokli uzņemas NMPD. Tāpat panākta vienošanās, ka VM 

veiks izmaiņas ārējos, bet VUGD un NMPD atbilstošajos iekšējos normatīvajos aktos.  

                                                           
17 tap.mk.gov.lv/doc/2017_02/TMzino_210217_info_kat.220.docx 
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Kopumā progress šī jautājuma risināšanā vērtējams pozitīvi, tomēr no ministriju sniegtās 

informācijas nav pilnībā skaidrs, kādus tieši grozījumus nepieciešams veikt, kā arī termiņš, kādā 

šie grozījumi tiks veikti.  

Informācijas aprite starp glābšanas dienestiem 

Lai nodrošinātu, ka informācijas aprite starp katastrofā iesaistītajiem dienestiem ir saprotama, 

IeM kopā ar VM tika uzdots izvērtēt un precizēt informācijas aprites procesus jeb algoritmus, kādi 

šobrīd tiek izmantoti glābšanas darbu veikšanas laikā.   

Atbilstoši uzdotajam uzdevumam tika izstrādāti grozījumi VUGD iekšējās informācijas aprites 

noteikumos18, kuri apkopo vienotu komunikācijas politiku sadarbībā ar plašsaziņas līdzekļiem un 

sabiedrību. Tāpat uzdevuma izpildes gaitā ir notikušas vairākas mācības19, kuru laikā iegūtā  

prakse ir ļāvusi precizēt informācijas aprites algoritmus. Vienlaikus IeM secina, ka šobrīd norit 

pilnvērtīga komunikācija starp VUGD, Valsts policiju un NMPD. 

Lai gan pozitīvi vērtējams kopējais progress šī uzdevuma izpildē, ir grūti izvērtēt iekšējo noteikumi 

kvalitāti un veidus, kādos mācību prakse palīdzējusi uzlabot informācijas apriti, ņemot vērā, ka 

šādu informāciju atbildīgās ministrijas nav sniegušas.  

Informatīvu materiālu izstrādē rīcībai ārkārtējās situācijās 

Lai uzlabotu kopējās darbinieku zināšanas par civilo aizsardzību, LM atbilstoši tai uzdotajam 

uzdevumam ir izstrādājusi divus informatīvi izglītojošos materiālus – plakātus par rīcību ārkārtas 

situācijas un rīcību nelaimes gadījumos, kā arī videomateriālu par rīcību ārkārtas situācijās20. 

Papildus tam, LM ir papildinājusi tās mājaslapā pieejamo informāciju par jau pieejamajiem civilās 

aizsardzības materiāliem21. 

Materiālu izstrāde, kā arī informācijas apkopošana ministrijas mājaslapā vērtējama pozitīvi. 

Tomēr izstrādāto materiālu nozīmīgums vai ietekme uz civilās aizsardzības uzlabošanu ir grūti 

novērtējama - lai gan LM ir nosūtījusi materiālu lielam skaitam valsts padotības iestāžu, kā arī 

izplatījusi tos mediju partneriem, nav skaidrs kādā mērā šie materiāli tiek izmantoti un cik efektīvi 

ir izdevies uzlabot zināšanas par civilo aizsardzību.  

Šim uzdevumam būtu nepieciešama arī ilgtermiņa perspektīva, materiālu izstrādi un izplatīšanu 

veicot kopā ar mērķtiecīgu plānveida kampaņu civilo prasmju uzlabošanai. 

 

                                                           
18 2016. gada 8. februāra noteikumi Nr.22-1.12/6 “Komunikācijas un pasākumu īstenošanas kārtība Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienestā un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koležā” 
19 STORMEX 2016 un LatMODEX 2016, 2016. gada oktobrī. 
20 http://www.lm.gov.lv/text/3234 
21 Turpat. 
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Atbildīgā iestāde 
Uzdevuma 

termiņš 
Uzdevuma teksts 

Atbildīgo iestāžu 
vērtējums par 

izpildes statusu 

Vērtējums par 
izpildes statusu 

Iekšlietu ministrija 30.09.2016 

Iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta depo ēku būvniecību, rekonstrukciju vai renovāciju, papildu 
nepieciešamo personālu esošo struktūrvienību nepārtrauktas darbības 
nodrošināšanai, kā arī speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu un 
speciālās tehnikas iegādi, un papildus nepieciešamo finansējumu 2018. gadam un 
turpmākajiem gadiem. 

Izpildīts 

Ziņojums ir iesniegts, 
tomēr kopējās 

stratēģijas izstrāde vēl 
turpinās. 

Iekšlietu ministrija 30.09.2016 
Izvērtēt un nepieciešamības gadījumā ierosināt grozījumus normatīvajos aktos 
jautājumos, kas attiecināmi uz personu ar invaliditāti evakuēšanu ārkārtas gadījumos. 

Izpildīts Nepieciešams turpināt. 

Iekšlietu ministrija 01.12.2016 

Sadarbībā ar citām iestādēm izstrādāt profesionālās pilnveides programmas 
”Apsardzes darbs” paraugprogrammu un topošajam profesiju standarta saturam 
atbilstošus kvalifikācijas pārbaudījuma jautājumus. 

Izpildīts Izpildīts 

Iekšlietu ministrija 01.03.2017 

Izvērtēt un nepieciešamības gadījumā ierosināt grozījumus tiesību aktus apsardzes 
darbības jomā jautājumos, kas attiecināmi uz kopējām prasībām apsardzes veidiem 
apsardzes komersantam un iekšējas drošības dienestam, kā arī specifiskajām 
prasībām abu apsardzes veidu īstenotājiem. 

Izpildīts Izpildīts 

Iekšlietu ministrija 30.03.2018 
Iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par šūnu apraides sistēmu un citām 
iespējamajām apziņošanas sistēmām, to ieviešanas un uzturēšanas izmaksām. 

Uzsākts Uzsākts 

Labklājības ministrija 01.10.2016 
Nodrošināt informatīvi izglītojošu materiālu izstrādi darbinieku rīcībai ārkārtējās 
situācijās, lai veicinātu darbinieku informētību par pareizu un drošu rīcību. 

Izpildīts Izpildīts 

Tieslietu ministrija, 
Pārresoru koordinācijas 

centrs, Iekšlietu ministriju 
un Veselības ministriju 

01.07.2016 
Iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu, kurā sniegts izvērtējums par 
personas datu publiskošanu katastrofu situācijās. 

Uzsākts Uzsākts 

Veselības ministrijai, 
Iekšlietu ministrijai un 
Aizsardzības ministrijai 

01.09.2016 

Uzdots izvērtēt situāciju un vienoties par nepieciešamajiem risinājumiem, lai 
nodrošinātu neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu cietušajiem bīstamajā 
zonā katastrofas vietā. 

Uzsākts Uzsākts 

Iekšlietu ministrijai kopīgi 
ar Veselības ministriju 

01.11.2016 
Izvērtēt un nepieciešamības gadījumā precizēt informācijas aprites algoritmus starp 
katastrofu pārvaldībā iesaistītajiem dienestiem. 

Izpildīts Izpildīts 

 


