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Sanāksmi vada:  
VUGD priekšnieka vietnieks M.Baltmanis 

Piedalās: 

Veselības ministrijas valsts sekretāre 

 

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs 

Labklājības ministrijas valsts sekretārs 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts 

sekretāra vietniece 

Ministru prezidenta padomnieks nacionālās drošības 

jautājumos 

Valsts kancelejas direktors 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs  

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre 

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre 

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs  

Kultūras ministrijas valsts sekretāre 

Valsts kancelejas konsultante stratēģiskās komunikācijas 

jautājumos 

Aizsardzības ministrijas Krīzes vadības departamenta 

direktors  

Valsts policijas priekšnieka p.i. 

Valsts robežsardzes Eiropas Savienības lietu pārvaldes 

priekšnieks 

Ministru prezidenta padomniece juridiskajos jautājumos 

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece 

Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta direktors 

Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja 

Valsts kancelejas direktora vietniece 

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Krīzes vadības padomes sekretariāts  

VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes Civilās aizsardzības 

sistēmas darbības koordinēšanas nodaļas vecākais inspektors 

VUGD priekšnieks 

VUGD priekšnieka vietnieks 

D.Mūrmane 

Umbraško 

D.Trofimovs 

I.Alliks 

 

E.Turka 

 

M.Cepurītis 

J.Citskovskis 

J.Garisons 

L.Lejiņa 

D.Lucaua 

A.Pelšs 

I.Stepanova 

E.Valantis 

D.Vilsone 

 

D.Holma 

 

V.Rakstiņš 

A.Grišins 

 

A.Rogozins 

I.Skrodele 

L.Medina 

A.Lapiņš 

D.Gaile 

I.Gailīte 

K.Cirsis 

K.Druvaskalns 

 

V.Zitāns 

O.Āboliņš 

I.Zitāns 

 



Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks tautsaimniecības 

jautājumos 

Latvijas Pašvaldības savienības padomniece veselības un 

sociālajos jautājumos 

Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta 

Plānošanas  nodaļas vecākais referents 

 

A.Salmiņš 

 

I.Rudzīte 

 

R.Šteins 

Protokolē: VUGD Plānošanas un koordinācijas nodaļas vecākā speciāliste 

E.Šenberga. 

Sanāksmi sāk plkst. 14.00. 

Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas (turpmāk – koordinācijas grupa) 

vadītājs M.Baltmanis iepazīstina ar sēdes darba kārtību. 

Sēdes dalībnieki sniedz papildus izskatāmos jautājumus sēdes dienas kārtībai. 

 

Nolēma: 

1. Izskatot priekšlikumus grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 12. marta 

rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”: 

1.1. Veselības ministrijas sniegto priekšlikumu par atļauju Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības dienestam nodarbināt personas, kuras saņem 

izdienas pensijas, atbilstoši Neatliekamās medicīniskās palīdzības 

dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā 

iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumam, vienlaikus saglabājot 

minētām personām arī piešķirto izdienas pensiju, virzīt uz iekļaušanu 

likumprojektā “Iestāžu darbības likums sakarā ar COVID-19 

izplatību”. 

1.2. Patērētāju tiesību aizsardzības centra sagatavoto priekšlikumu –    

Ekonomikas ministrijai izvērtēt iespēju nodrošināt Latvijā ražoto 

individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnas ierīču atbilstības 

novērtēšanu paātrinātā un atvieglotā kārtībā, iekļaut Ministru kabineta 

sēdes protokollēmuma projektā. 

1.3. Tieslietu ministrijai sagatavot priekšlikuma par baznīcu Lieldienu 

reliģisko pasākumu organizēšanu redakciju un iesniegt izskatīšanai 

koordinācijas grupā. 

1.4. Ekonomikas ministrijas priekšlikumu par nepieciešamību noteikt, ka 

Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumu Nr. 332 

“Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” 

9.2 3. punktā minētais laika posms attiecībā uz nosacījuma par 

biodegvielas pievienošanu dīzeļdegvielai neattiecināšanu uz arktisko 
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 

degvielu un 13.1 punktā minētais laika posms attiecībā uz nosacījumu 

par norādāmo informāciju uz degvielas uzpildes staciju 

tehnoloģiskajām iekārtām 2020. gadā ir ne ilgāks kā līdz 14. aprīlim”, 

virzīt normatīvā akta projektam “Grozījumi Ministru kabineta 

2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 322 “Noteikumi par 

benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”. Sagatavoto 

projektu iesniegt Finanšu ministrijai un Tieslietu ministrijai. 

2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam sagatavot tiesību akta 

projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā 

Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” atbilstoši koordinācijas 

grupas sēdē atbalstītajiem institūciju sagatavotajiem priekšlikumiem, 

sagatavoto projektu iesniegt Valsts kancelejā tā tālākai virzībai izskatīšanai 

Ministru kabineta š.g. 2. aprīļa ārkārtas sēdē. 

3. Apstiprināt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sagatavoto 

Individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādes, 

uzglabāšanas un izdales algoritmu. 

4. Lai atvieglotu Veselības ministrijas un citu institūciju darbu, ārvalstu 

vēstniecību adresētos jautājumus institūcijām iesniegt risināšanai Ārlietu 

ministrijai. 

5. Zemkopības ministrijai aktualizēto jautājumu par sodu piemērošanas 

kārtību saistībā ar sociālās distancēšanās ievērošanu, t.sk. privātajos 

transportlīdzekļos, izrunāt ar iesaistītājām institūcijām. 

6. Institūcijām koncentrēties uz pieņemto lēmumu izpildes kontroli,  

sagatavot priekšlikumus, lai vienotos par tālāko rīcību un pienākumu 

sadali, kas izriet no nākotnes scenārijiem saistībā ar Covid-19 pandēmiju 

un ārkārtējās situācijas valstī pagarināšanas termiņiem.  

Sanāksmi slēdz plkst. 16.10. 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants          M.Baltmanis 


