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Sēdi vada:
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs,
Krīzes vadības padomes priekšsēdētāja pienākumu
izpildītājs
-

J.Dūklavs

Sēdē piedalās:
Iekšlietu ministrs
Tieslietu ministra pienākumu izpildītāja
Ārlietu ministrs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Kozlovskis
D.Melbārde
E.Rinkēvičs
K.Gerhards

Sēdē nepiedalās:
Ministru prezidents
Veselības ministre
Ekonomikas ministrs
Aizsardzības ministrs
Finanšu ministre
Satiksmes ministrs

-

M.Kučinskis
A.Čakša
A.Ašeradens
R.Bergmanis
D.Reizniece-Ozola
U.Augulis

-

M.Krastiņš
A.Ozols
K.Ozoliņš
J.Plūme
J.Stinka
R.Kronbergs

-

K.Eklons

-

K.Druvaskalns
A.Cunskis
A.Muižnieks
R. Strīpnieks
J.Lange

Ar padomdevēja tiesībām sēdē piedalās:
Ministru prezidenta biroja vadītājs
Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors
Satiksmes ministrijas valsts sekretārs
Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietniece
Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs
Tieslietu ministrijas valsts sekretārs
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka
pienākumu izpildītājs
Krīzes vadības padomes sekretariāta vadītāja pienākumu
izpildītājs
Latvijas Mežizstrādātāju savienības izpilddirektors
Latvija Mežu īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs
AS “Latvijas valsts meži” valdes priekšsēdētājs
VAS “Latvijas valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs
Sēdi sāk plkst. 10.05

1.§
Par biedrības “Latvijas Mežizstrādātāju savienība” un Latvijas Meža
īpašnieku biedrības lūgumu Ministru kabinetam izsludināt ārkārtējo situāciju
meža nozarē
(J.Dūklavs, A.Cunskis, A.Muižnieks, R. Strīpnieks, M.Krastiņš, R.Kozlovskis,
E.Rinkēvičs, K.Gerhards, D.Melbārde, A.Ozols, J.Plūme, K.Druvaskalns)

2

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministra un Krīzes vadības padomes sekretariāta
sniegto informāciju par biedrības “Latvijas Mežizstrādātāju savienība” lūgumu
Ministru kabinetam izsludināt ārkārtējo situāciju meža nozarē un Latvijas meža
īpašnieku biedrības lūgumu Ministru kabinetam izsludināt ārkārtējo situāciju
mežsaimniecībā.
2. Ņemot vērā, ka spēkā esošais tiesiskais regulējums ir pietiekams katastrofas
pārvaldīšanai un piemērot likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli”
normas nav objektīva pamata, Krīzes vadības padome neatbalsta ārkārtējās
situācijas mežsaimniecībā izsludināšanu.
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
rudens lietavu un plūdu izraisītās sekas mežsaimniecībā ir definējamas kā valsts
mēroga dabas katastrofa.
4. Ņemot vērā šī protokola 3.punktā minēto, Zemkopības ministrijai:
4.1. aicināt Valsts meža dienestu un Lauku atbalsta dienestu valsts mēroga
dabas katastrofā cietušajām personām mežsaimniecībā, kas tieši saistītas ar
minētajām rudens lietavu un plūdu izraisītajām sekām, nepiemērot soda sankcijas
saistību neizpildīšanas gadījumā;
4.2. aicināt Valsts ieņēmumu dienestu, atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajam iespējām, personām, kuras saskaņā ar Zemkopības ministrijas
sagatavotu atzinumu būs atzītas par valsts mēroga dabas katastrofā cietušajām
personām mežsaimniecībā un, kuras ir tieši saistītas ar minētajām rudens lietavu un
plūdu izraisītajām sekām, nepiemērot soda sankcijas par normatīvajos aktos noteikto
pienākumu neizpildi;
4.3. iespēju nepiemērot soda sankcijas minētajām personām aicināt rast arī
kredītiestādes un citas līguma attiecībās esošas personas.
5. Zemkopības ministram par Krīzes vadības padomes sēdē nolemto informēt šī
protokola 1. un 4.punktā minētās institūcijas.
6. Krīzes vadības padome sekretariātam protokolu nosūtīt Valsts kancelejai.
Sēdi slēdz plkst. 10.45
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priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs

J.Dūklavs
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