
RESURSU IESAISTĪŠANAS ALGORITMS COVID19 
 

1. RESURSU VEIDI: 
- valsts un pašvaldību institūciju resursi (iesaista pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 6.panta ceturto daļu, 

reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītāji noteikti Valsts civilās aizsardzības plāna ( http://polsis.mk.gov.lv/documents/6824 ) 27.pielikumā); 
- fizisku vai juridisku personu resursi (iesaista atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 7.marta noteikumiem Nr.131 “Noteikumi par juridiskās vai 

fiziskās personas resursu iesaistīšanu reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos vai ugunsgrēka dzēšanā, vai glābšanas darbos, kā arī tai radušos 
izdevumu un zaudējumu kompensācijas aprēķināšanas kārtību”);  

- valsts materiālo rezervju resursi (iesaista atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 18.jūnija noteikumiem Nr.268 “Valsts materiālo rezervju 
izmantošanas un pārbaudes kārtība”); 

- Valsts aizsardzības militāro objektu iepirkuma centra resursi (iesaista atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada9.jūnija noteikumiem Nr.380 
“Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas 
resursiem” ); 

- Nacionālo bruņoto spēku resursi (iesaista atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumiem Nr.946 “Kārtība, kādā Nacionālie 
bruņotie spēki piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī neatliekamos ārkārtējo situāciju izraisījušo notikumu seku likvidēšanas 
pasākumos”, Valsts katastrofu medicīnas plāna 2.pielikums); 

- Zemessardzes resursi (iesaista atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumiem Nr936 “Kārtība, kādā Latvijas Republikas 
Zemessardze sniedz atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām likumpārkāpumu novēršanā, sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā”). 
 

2. KONTAKTINFORMĀCIJA RESURSU IESAISTĪŠANAI 24/7: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests 

(VUGD)  
ovp@vugd.gov.lv  

mob.tālr.: 20404112 
tālr.: 67075954 

 

Valsts policija (VP)  
vpdd@vp.gov.lv  

mob.tālr.: 28681531 
tālr.: 67075310 

 

Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības 

dienests (NMPD)  
ovc.arsts@nmpd.gov.lv  

mob.tālr.: 22023223 
tālr.: 67337811; 67337812 

 

Valsts robežsardze (VRS)  
od@rs.gov.lv  

mob.tālr.: 26668557 
tālr.: 67075616; 67075718 

Slimību profilakses un 
kontroles centrs (SPKC)  

dezurants.riga@spkc.gov.lv  
mob.tālr.: 28343552; 

29715223 
tālr.: 67271738 

 

Nacionālie bruņotie spēki 
(NBS) un Zemessardze 

(ZS)  
nafcp@mil.lv  

mob.tālr.: 29438145 
tālr.: 67071000; 

67071170 

Ieslodzījuma vietu pārvalde 
(IeVP)  

tatjana.trocka@ievp.gov.lv 
maris.stivrenieks@ievp.gov.lv 

mob.tālr:  25428883 
mob.tālr: 29803223 

 

Valsts aizsardzības militāro 
objektu iepirkumu centrs 

(VAMOIC)  
vamoic@vamoic.gov.lv 
mob.tālr.: 25704486; 

26648098 
 



Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju (Pašvaldības STCAK) kontaktinformācija 24/7: 

Nr. 
p.k. 

Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nosaukums 
Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

nozīmētās atbildīgās personas par apziņošanu 
kontakttālrunis 

1.  Rīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija 26150932 
2.  Jūrmalas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija 29422660 
3.  Olaines sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija 29142087 
4.  Salaspils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija 26378174 (Salaspils); 26179683 (Stopiņi) 
5.  Baldones sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija 22123450 
6.  Saulkrastu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija 29620498 
7.  Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija 26956160 
8.  Valmieras sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija 8484; 28681333 
9.  Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija 8787; 63005500 
10.  Liepājas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija 29138558 
11.  Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija 26301120 
12.  Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija 29562282 
13.  Rēzeknes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija 26447724; 29150544 
14.  Ventspils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija 28680808 
15.  Ventspils novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija 26174792 
16.  Saldus sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija 63807260; 63807280 
17.  Ogres sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija 29129877 
18.  Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija 28352399 
19.  Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija 29474393 
20.  Tukuma sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija  8881; 26125050 
21.  Siguldas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija  29228437 
22.  Bauskas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija  29160089 
23.  Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija  26197718 
24.  Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija  20234560 
25.  Krāslavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija 26165002; 26625322 
26.  Preiļu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija 29475459 
27.  Līvānu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija 26584713 
28.  Limbažu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija 29439161 
29.  Alūksnes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija 29299934 
30.  Smiltenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija 26389595 
31.  Valkas  sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija 26183387 
32.  Dobeles sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija 26649443 
33.  Aizkraukles sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija 26095623 
34.  Ludzas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija 26422184 
35.  Talsu  sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija 25606455 
36.  Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija 29579618 

Avots: Valsts civilās aizsardzības plāna 31.pielikums ( http://polsis.mk.gov.lv/documents/6824 ) 
 



3. STANDARTA PROCEDŪRAS: 
Valsts un pašvaldību institūciju resursu iesaistīšana (iesaista pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 6.panta ceturto 
daļu, reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītāji noteikti Valsts civilās aizsardzības plāna ( http://polsis.mk.gov.lv/documents/6824 ) 27.pielikumā; 
Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumiem Nr.948 “Katastrofu medicīnas sistēmas organizēšanas noteikumi”): 

 
Fizisku vai juridisku personu resursu iesaistīšana (iesaista atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 7.marta noteikumiem Nr.131 “Noteikumi par 
juridiskās vai fiziskās personas resursu iesaistīšanu reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos vai ugunsgrēka dzēšanā, vai glābšanas darbos, kā arī 
tai radušos izdevumu un zaudējumu kompensācijas aprēķināšanas kārtību”):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epidēmijas gadījumā -
SPKC

NMPD

Sabiedrisko nekārtību 
gadījumā - VP

Pieprasaījums 
izmantojot šī algoritma 

2.punktā norādīto 
kontaktinformāciju 

(kādi resursi un kur ir 
jāiesaista)

Valsts vai pašvaldību 
institūcija apzina 

pieejamos resursus un, 
ja tie ir pieejami  

iesaista tos

Epidēmijas gadījumā -
SPKC

NMPD

Sabiedrisko nekārtību 
gadījumā - VP

Bīstamo atkritumu 
(sadzīves) 

apsaimniekošanā -
pašvaldība

Evakuācijas pasākumi -
pašvaldība

Informē institūcijas 
vadītāju vai viņa 

pilnvaroto personu

Noslēdz uzreiz rakstisku 
vienošanos par resursu 
iesaistīšanu, ja tas nav 
iespējams, tad 5 darba 
dienu laikā, pēc resursu 

iesaistīšanas (minēto 
noteikumu 1.pielikums)

Tiek iesaistīti fiziskas vai 
juridiskas personas resursi

Fiziskā vai juridiskā 
persona divu mēnešu laikā 

pēc tās īpašumā vai 
valdījumā esošo resursu 

iesaistīšanas darbos 
iesniedz noslēgtās 
vienošanās tekstā 

norādītajā institūcijā 
rakstisku iesniegumu par 
izdevumu un zaudējumu 
kompensēšanu (minēto 
noteikumu 2.pielikums)



Valsts materiālo rezervju resursu iesaistīšana (iesaista atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 18.jūnija noteikumiem Nr.268 “Valsts materiālo rezervju 
izmantošanas un pārbaudes kārtība”): 
 
1.variants: 

 
2.variants: 

 

 

 

  

 

Lēmumu par atļauju 
izmantot valsts materiālās 
rezerves pieņem attiecīgās 
nozares ministrijas valsts 

sekretārs vai viņa 
pilnvarota amatpersona

Informē savas nozares 
atbildīgos glabātājus par 
valsts materiālo rezervju 

iesaistīšanu

Iesaista savas nozares 
valsts materiālās rezerves

Valsts vai pašvaldības 
institūcija, kuras 
vajadzībām nav 
izveidotas valsts 

materiālās rezerves vai 
uzglabāto valsts 

materiālo rezervju 
apjoms nav pietiekams, 

vai pamatdarbības 
nodrošināšanai 

paredzētie materiālie 
resursi nav pietiekami, 

nosūta uz VUGD e-
pasta adresi 

ovp@vugd.gov.lv   
pieprasījumu par 
nepieciešamajiem 

materiālajiem 
resursiem, norādot to 

veidu un apjomu

VUGD, pamatojoties uz 
pieprasījumu, 

nekavējoties sazinās ar 
attiecīgo nozares 

ministriju vai 
institūciju, kurai 

nozares ministrija ir 
uzdevusi uzglabāt 
valsts materiālās 

rezerves, lai 
noskaidrotu pieprasīto 
materiālo resursu esību 

un tās amatpersonas 
kontaktinformāciju, 

kura ir tiesīga lemt par 
atļauju izmantot valsts 

materiālās rezerves

VUGD, saņemot minēto 
informāciju no valsts 

materiālo rezervju 
glabātāja, nosūta to 

institūcijai, kura 
gatavoja pieprasījumu 

uz tās e-pasta adresi un 
norāda lēmuma 

pieņēmēja 
kontaktinformāciju

Nozares ministrijas 
valsts sekretārs vai viņa 

pilnvarota 
amatpersona pieņem 

lēmumu

Iesaista savas nozares 
valsts materiālās 

rezerves tām valsts vai 
pašvaldību institūcijai, 
kuras vajadzībām nav 

izveidotas valsts 
materiālās rezerves vai 

uzglabāto valsts 
materiālo rezervju 

apjoms nav pietiekams, 
vai pamatdarbības 

nodrošināšanai 
paredzētie materiālie 
resursi nav pietiekami



Valsts aizsardzības militāro objektu iepirkuma centra resursu iesaistīšana (iesaista atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada9.jūnija noteikumiem Nr.380 
“Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas 
resursiem” ): 

 

Nacionālo bruņoto spēku un Zemessardzes resursu iesaistīšana (iesaista atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumiem Nr.946 
“Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī neatliekamos ārkārtējo situāciju izraisījušo 
notikumu seku likvidēšanas pasākumos”, Valsts katastrofu medicīnas plāna 2.pielikums), ja izsludināta ārkārtējā situācija (ĀS), tad Ministru kabinets 
(MK) vai Pašvaldības STCAK: 

 

 * pašvaldības STCAK pieprasa atbalstu par tiem pasākumiem, kuri pašvaldībai kā uzdevums noteikti Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas 
likuma 11.panta pirmās daļas 5.punktā un Epidemioloģiskās drošības likuma 8.panta otrajā daļā. 

* attiecībā uz cita veida pasākumiem (kas noteikti MK Nr.946 noteikumos) par NBS iesaistīšanu, paliek minētajos noteikumos noteiktā iesaistīšanas 
kārtība, piemēram, NMPD pieprasījums par medicīnisko transportēšanu izmantojot gaisa kuģi utt.   

Apgādes koordinators 
sagatvo pieprasījumu un 

nosūta to VUGD 
(uldis.kevers@vugd.gov.lv)

mob.tālr.:25525522

VUGD nosūta pieprasījumu 
VAMOIC

VAMOIC izsniedz resursu 
apgādes koordinatoram

Valsts operatīvā 
medicīniskā komisija 

(VOMK) – ja izsludināta 
ārkārtas medicīniskā un 

ārkārtas sabiedrības 
veselības situācija

(MK - ĀS): VP, VRS, IeVP -
ja nepieciešams atbalsts

Pašvaldības STCAK (ĀS) - ja 
nepieciešams atbalsts 

iedzīvotāju evakuācijas, to 
pagaidu izmitināšanas un 
ēdināšanas pasākumiem, 

kā arī, lai īstenotu 
noteiktos karantīnas 

pasākumus 

Nosūta pieprasījumu NBS, 
AiM un NBS izvērtē 

pieprasījumu

AiM ministrs sniedz atbildi 
par ierobežojumiem sniegt 

atbalstu vai atļauju par 
resursu iesaistīšanu

NBS un ZS iesaista 
resursus


