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01.06.2020.
Sanāksmi vada:
VUGD priekšnieka vietnieks
Piedalās:
Veselības ministrijas valsts sekretāre
Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta
direktore
Veselība ministrijas Sabiedrības veselības departamenta
Vides veselības nodaļas vadītāja
Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks
Labklājības ministrijas valsts sekretārs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts
sekretāra vietniece
Finanšu ministrijas administrācijas vadītāja
Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece
Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta
Konstitucionālu tiesību nodaļas vadītāja
Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta
Kriminālsodu izpildes politikas nodaļas vadītāja
Ministru prezidenta padomnieks nacionālās drošības
jautājumos
Ministru prezidenta padomniece juridiskajos jautājumos
Valsts kancelejas direktors
Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos
Valsts kancelejas konsultante stratēģiskās komunikācijas
jautājumos
Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs
Aizsardzības ministrijas Krīzes vadības departamenta
direktors
Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre
Zemkopības ministrijas valsts sekretāre
Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks
Ārlietu ministrijas valsts sekretārs
Satiksmes ministrijas valsts sekretāre
Kultūras ministrijas valsts sekretāre
Ekonomikas ministrijas Energoefektivitātes un krīzes vadības
departamenta direktore
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Ekonomikas ministrijas Energoefektivitātes un krīzes vadības
departamenta vecākais eksperts
Valsts policijas priekšnieka p.i.
Valsts robežsardzes Eiropas Savienības lietu pārvaldes
priekšnieks
Krīzes vadības padomes sekretariāts
VUGD priekšnieka vietnieks
VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks
Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis
Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks tautsaimniecības
jautājumos
Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta
Plānošanas nodaļas vecākais referents
Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta
Plānošanas nodaļas vecākais referents

A.Vlads
A.Grišins
A.Rogozins
K.Druvaskalns
I.Zitāns
I.Nakurts
G.Kaminskis
A.Salmiņš
M.Ludbāržs
R.Šteins

Protokolē: VUGD Plānošanas un koordinācijas nodaļas vecākā speciāliste
E.Šenberga.
Sanāksmi sāk plkst. 13.01
Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas (turpmāk – koordinācijas grupa)
vadītājs M.Baltmanis iepazīstina ar sēdes darba kārtību.
Valsts kancelejas konsultante stratēģiskās komunikācijas jautājumos sniedz
prezentāciju par informatīvā tālruņa numura 8345 darbību, aktualizē jautājumu
par informatīvā tālruņa darbību pēc ārkārtējās situācijas.
Nolēma:
1. Atbalstīt priekšlikumu turpināt informatīvā tālruņa numura 8345 darbību
līdz š.g. 30. jūnijam un meklēt risinājumus informatīvā tālruņa darbībai
ilgtermiņā.
2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam nosūtīt iesaistītājām
institūcijām Ministru kabineta noteikumu projekta “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk
– noteikumu projekts) darba materiālu ar sēdes laikā institūciju sniegtajiem
priekšlikumiem.
3. Institūcijām veikt nepieciešamos precizējumus noteikumu projektā,
atbilstoši norādītajam noteikumu projekta darba materiāla komentāros,
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precizētās redakcijas un priekšlikumus iesniegt Veselības ministrijai līdz
š.g. 2. jūnija plkst. 13.00.
4. Veselības ministrijai veikt precizējumus noteikumu projektā, atbilstoši
saņemtajiem institūciju sniegtajiem precizējumiem un iesniegt precizēto
noteikumu projektu izskatīšanai nākamajā koordinācijas grupas sēdē.
5. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam sagatavot rīkojuma projektu
“Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” (turpmāk – rīkojuma projekts)
atbilstoši koordinācijas grupas sēdē atbalstītajam Ārlietu ministrijas
priekšlikumam par pašizolācijas nepiemērošanu personām, kuras
atgriezušās no valstīm, kas publicētas Slimību kontroles un profilakses
centra mājaslapā (apkopots valstu saraksts, kurās 14 dienu kumulatīvais
Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedz 15), un
iesniegt Valsts kancelejā tā tālākai virzībai izskatīšanai Ministru kabineta
sēdē. Veselības ministrijai sniegt komentāru par rīkojuma projektā ietverto
iepriekš minēto normu, Iekšlietu ministrijai sniegt komentāru par to, kā šī
norma ietekmēs personu apliecinājumu sniegšanas un kontroles
pasākumus.
6. Nākamā koordinācijas grupas sēde notiks š.g. 3. jūnijā plkst. 13.00.
Sanāksmi slēdz plkst. 18.20.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants

M.Baltmanis

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU

