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Citi ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā
atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Skaidrojumi par ārkārtējo situāciju
pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā
(bezmaksas brīvpieeja).

Grozījumi:

Ministru prezidenta 23.03.2020. rīkojums Nr.2020/1.2.1.-63 / LV, 60, 25.03.2020. / Stājas spēkā 23.03.2020.

Ministru prezidenta rīkojums Nr. 2020/1.2.1.-60

Rīgā 2020. gada 16. martā

Par starpinstitūciju darbības koordinācijas grupu

1. Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu" izpildi un iesaistīto institūciju savstarpēju darbības koordināciju, veicot visu nepieciešamo drošības,
preventīvo, gatavības, reaģēšanas, kā arī iespējamo seku likvidēšanas pasākumu kopumu, kas saistīti ar Covid-19
izplatības ierobežošanu Latvijā, izveidot starpinstitūciju darbības koordinācijas grupu (turpmāk – koordinācijas grupa)
šādā sastāvā:

Koordinācijas grupas vadītājs

M. Baltmanis – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks

Koordinācijas grupas vadītāja vietnieki:

D. Mūrmane-Umbraško – Veselības ministrijas valsts sekretāre

D. Trofimovs – Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

Koordinācijas grupas locekļi:

I. Alliks – Labklājības ministrijas valsts sekretārs

E. Balševics – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

B. Bāne – Finanšu ministrijas valsts sekretāre

M. Cepurītis – Ministru prezidenta padomnieks nacionālās drošības jautājumos

J. Citskovskis – Valsts kancelejas direktors

J. Garisons – Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs
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I. Gavare – Slimību profilakses un kontroles centra direktore

G. Kaminskis – Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

R. Kronbergs – Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

L. Lejiņa – Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

D. Lucaua – Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

A. Pelšs – Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

I. Stepanova – Satiksmes ministrijas valsts sekretāre

E. Valantis – Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

D. Vilsone – Kultūras ministrijas valsts sekretāre
(Grozīts ar Mp 23.03.2020. rīkojumu Nr. 2020/1.2.1.-63)

2. Koordinācijas grupas vadītājs dalībai sēdēs var pieaicināt citus speciālistus, kā arī lūgt un saņemt no citām
institūcijām darbam nepieciešamo informāciju.

3. Koordinācijas grupai nodrošināt Krīzes vadības padomi un Ministru kabinetu regulāri ar aktuālo operatīvo
informāciju par Covid-19 izplatības ierobežošanu Latvijā un, ja nepieciešams, sniegt priekšlikumus jautājumos, kuriem
nepieciešams Ministru kabineta lēmums, tai skaitā:

3.1. izstrādāt un apstiprināt informācijas apmaiņas un rīcības algoritmus;

3.2. nodrošināt iesaistīto institūciju sadarbību;

3.3. identificēt nepilnības, kas kavē starpinstitūciju sadarbību un darbības koordināciju, īstenojot šā rīkojuma
1. punktā minētā uzdevuma izpildi;

3.4. nekavējoties īstenot vienotu individuālo aizsardzības līdzekļu iegādes koordināciju, lai nodrošinātu veselības
nozarē strādājošo ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu, sabiedrības veselības speciālistu un citu
Covid-19 izplatīšanas ierobežošanā iesaistīto darbinieku veselības drošību un aizsardzību. Koordinācijas
pasākumi iekļauj nepieciešamo individuālo aizsardzības līdzekļu apjoma noskaidrošanu, tehniskās
specifikācijas izstrādi, piegādes organizēšanu (tai skaitā transporta), sadarbību ar citām iesaistītajām
institūcijām, kā arī vietējā tirgus apzināšanu par individuālo aizsardzības līdzekļu piegādes iespējām;

3.5. nekavējoties īstenot vienotu dezinfekcijas līdzekļu un materiāltehnisko līdzekļu iegādes koordināciju
iesaistītajām institūcijām, lai ierobežotu Covid-19 izplatīšanos. Koordinācijas pasākumi iekļauj nepieciešamo
dezinfekcijas līdzekļu apjoma noskaidrošanu, tehniskās specifikācijas izstrādi, piegādes organizēšanu (tai
skaitā transporta), sadarbību ar citām iesaistītajām institūcijām, kā arī vietējā tirgus apzināšanu par
dezinfekcijas līdzekļu piegādes iespējām.

(Grozīts ar Mp 23.03.2020. rīkojumu Nr. 2020/1.2.1.-63)

4. Koordinācijas grupas locekļi nodrošina:

4.1. darbības koordinēšanu jautājumos, kas saistīti ar pārstāvētās institūcijas atbildības jomu;

4.2. sadarbību ar citām pasākumu īstenošanā iesaistītajām institūcijām;

4.3. operatīvu informācijas, viedokļa vai priekšlikumu sniegšanu par pārstāvētās institūcijas atbildības jomā
esošajiem jautājumiem.

4.1 Iesaistītajām institūcijām ir pienākums nekavējoties sniegt visu nepieciešamo informāciju un atbalstu

2/3

/ta/id/313404-grozijumi-ministru-prezidenta-2020-gada-16-marta-rikojuma-nr-2020-1-2-1--60-par-starpinstituciju-darbibas-koordinacijas-grupu-
/ta/id/313245#p1
/ta/id/313404-grozijumi-ministru-prezidenta-2020-gada-16-marta-rikojuma-nr-2020-1-2-1--60-par-starpinstituciju-darbibas-koordinacijas-grupu-


© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"

Ministru prezidents A. K. Kariņš

koordinācijas grupai. Ja ir apgrūtināta šā rīkojuma 1. punktā minētā uzdevuma izpildes nodrošināšanai nepieciešamās
informācijas saņemšana, koordinācijas grupas vadītājs par to informē Ministru prezidentu.

(Mp 23.03.2020. rīkojuma Nr. 2020/1.2.1.-63 redakcijā)

5. Koordinācijas grupas sekretariāta funkcijas veic Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.
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