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Mierlaika pasākumi
- Būvniecības likums 2. lasījumam
- Sabiedriskā transporta pakalpojuma likums
- Video konference- 18.03.2020 – Īres likums
pirms otrā lasījuma
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Sākumā ar kroņvīrusu valdība bija
gatava kauties viena pati
12. martā Valdība izsludina ārkārtējo situāciju
15. martā sagatavojām vēstuli premjeram «Par
pašvaldību iesaisti ārkārtējās situācijas laikā
valstī ‘’
Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības
komisija uzklausot mūsu argumentus šī gada
16.marta sēdē atbalstīja priekšlikumu LPS
pārstāvi iekļaut Krīzes vadības padomes sēdē.
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VIDEO konference par pašvaldību un atbildīgo dienestu
darbību, sadarbību ārkārtējās situācijas laikā
19. Marts - Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens, Iekšlietu ministrijas valsts
sekretārs Dimitrijs Trofimovs, Valsts policijas priekšnieka p. i. Andrejs
Grišins, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks
pulkvežleitnants Mārtiņš Baltmanis un Slimību profilakses un kontroles
centra direktora vietniece epidemioloģiskās drošības jautājumos Ilona
Liskova.
- Konferencē iesniegtie jautājumi un atbildes atrodami informatīvo sadaļu
“Jautājumi un atbildes pašvaldībām”, kurā iespējams apkopotā veidā
saņemt informāciju par koronavīrusu Covid-19, kontaktiem un ārkārtējās
situācijas laikā noteiktajiem ierobežojumiem, veicamajiem pasākumiem,
atbalstu, normatīviem un citu svarīgu informāciju pašvaldības ikdienā
- Dienu pēc konferences informāciju par COVID-19 inficētiem jau
varējām redzēt reģionā griezumā
- Datu apmaiņa??
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Par sabiedrisko transportu un satiksmi ārkārtējās
situācijas laikā

1.aprīlis – piedalījās satiksmes ministrs Tālis
Linkaits, Autotransporta direkcijas Valdes
priekšsēdētājs Kristians Godiņš un Latvijas
Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo
Ošenieks.
Videokonferenci
vadīja
LPS
priekšsēdis Gints Kaminskis.
Saņemtas garantijas autopārvadājumiem īstermiņā,
apjoms 50- 70 %, iegūta skaidrība par repartriantu
pārvietošanu
Neatbildēts jautājums – dīkstāves atbalsts valsts un
pašvaldību kapitālsabiedrībām
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Videokonferences
- Starpinstitūciju krīzes vadības grupas sēdes (
gandrīz katru dienu)
Tematiskās videokonferences
- ar Iekšlietu ministriju- pagaidu mītnes
nodrošināšana
pilsoņiem,
kuriem
nepieciešama pašizolācija
- Ar Labklājības ministriju – par pārtikas
nodrošinājumu maznodrošinātām
65+
personām
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Problemātika
- Ja
atbildība
iziet
ārpus
ministriju
kompetences, atbildību uzdod pašvaldībām
- Atkārtoti nosūtīta vēstule Par informācijas
apmaiņu ar pašvaldībām un Civilās
aizsardzības komisijām
- Darbs starpinstitucionālā darba grupā Ministru
kabineta rīkojumi par grozījumiem Ministru
kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr.
103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”
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Problemātika
- Pašvaldību apgāde ar IAL, prioratīvais pieprasījumu saraksts?
1.Pašvaldības - Prioritārais saraksts- VARAM – Veselības ministrija?
2.Pēc 27. marta – pašvaldības – VUGD?
3. LPS- CA – NBS -?
- Kārtība, kādā pašvaldībā apmaksājumi neparedzētie izdevumi
- Informācijas apmaiņa ar pašvaldībām un Civilās aizsardzības
komisijām, ( vai pašvaldības policijām jāparedz tiesības kontrolēt
pašizolācijas režīmu,)
- Viegli inficēto transportēšana dzīvesvietās, SAC
- Kā ieviest karantīnas režīmu SAC, patversmēs, nošķiršanas
problemātika
- Pašizolācijas problemātika, pašizolācijas vietu nodrošinājums,
kontrole
- Pierobežas pašvaldību problemātika
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Šonedēļ
-

-

-

-

Videokonference ar Valsts datu aizsardzības inspekciju 8. aprīlī.Ja SPKC
un veselības inspekcija nodrošina uzraudzību, tad mums atkrīt jautājums
par apzināšanu. Iekšlietu ministrs ir rosinājis atļaut šo personu datus sniegt
arī pašvaldību civilās aizsardzības komisijām un kontrolē iesaistīt arī
pašvaldību sociālo dienestu darbiniekus, bet....
Vakar Videokonference ar K. Druvaskalnu – IAL nodrošināšana,
transports viegli saslimušiem ar COVID- 19
Nosūtīta anketa par iespējām pārvietot iedzīvotājus no slimnīcām,
t.sk viegli saslimušos
Jāvienojas kā koordinēt informācijas apriti starp 36 Sadarbību teritoriju
civilās aizsardzības komisijām un Valsts aizsardzības militāro objektu un
iepirkumu centru (turpmāk - VAMOIC) vai ar Nacionālajiem bruņotajiem
spēkiem (turpmāk – NBS).
Algoritms preču izdalei- Nodot ar pieņemšanas- nodošanas aktu IAL?
Visi baidās no VK vai atbildības. Vai atbildīgā institūcija būs VUGD
Telpas izolēšanai ?
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Koordinācija ar valsts institūcijām
ir zem katras kritikas.
Vajadzīgs algoritms krīzes vadībai sociālos objektos,
patversmēs, pansionātos. Kā segt izdevumus nav vienota
viedokļa.
27.martā Veselības ministre paziņo, ka ir mainīta viņas vadītās
ministrijas koordinējošā loma un informāciju par citu
nozaru vajadzībām apkopo VUGD, nošķirot “medicīnisko
no civilā”.
Vēl 3. aprīlī starpministriju sanāksmē nebija skaidrs, kas
koordinē pašvaldību apgādi resursu pieprasījumu sadaļa, to
nezina arī ministrijas savstarpēji.
Pašlaik paliek ka griežamies VUGD, lai risinātu koordinācijas
jautājumus
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SPKC dati
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Paldies par uzmanību!
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