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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 

Finanšu ministrijas valsts sekretāre 

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  

Aizsardzības ministrijas Krīzes vadības departamenta 

direktora vietnieks 

Valsts policijas priekšnieka p.i. 

Valsts robežsardzes Eiropas Savienības lietu pārvaldes 

priekšnieks 

Ministru prezidenta padomniece juridiskajos jautājumos 

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece 

Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas vadītāja 

vietnieks 

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Krīzes vadības padomes sekretariāts  

VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes Civilās aizsardzības 

sistēmas darbības koordinēšanas nodaļas vecākais inspektors 

VUGD priekšnieks 

D.Mūrmane 

Umbraško 

D.Trofimovs 

I.Alliks 

 

E.Turka 

B.Bāne 

 

M.Cepurītis 

J.Citskovskis 

J.Garisons 

L.Lejiņa 

D.Lucaua 

A.Pelšs 

I.Stepanova 

E.Valantis 

D.Vilsone 

 

D.Holma 

 

V.Rakstiņš 

 

E.Svarenieks 

A.Grišins 

 

A.Rogozins 

I.Skrodele 

L.Medina 

 

A.Lapiņš 

K.Cirsis 

K.Druvaskalns 

 

V.Zitāns 

O.Āboliņš 



VUGD priekšnieka vietnieks 

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis 

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks tautsaimniecības 

jautājumos 

Latvijas Pašvaldības savienības padomniece veselības un 

sociālajos jautājumos 

Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta 

Plānošanas nodaļas vecākais referents 

Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta 

Plānošanas  nodaļas vecākais referents 

Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta Politikas 

izstrādes nodaļas vecākā referente 

 

I.Zitāns 

G.Kaminskis 

 

A.Salmiņš 

 

I.Rudzīte 

 

M.Ludbāržs 

 

R.Šteins 

 

V.Zaķe-

Zaikovska 

 

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. 

Nolēma: 

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

rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”: 

1.1. Tieslietu ministrijai sagatavot priekšlikuma saistībā ar pašvaldību 

saistošo noteikumu publikācijas cenrādi Latvijas Republikas oficiālajā 

izdevumā Latvijas Vēstnesis redakciju un iesniegt to Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. 

1.2. Finanšu ministrijai sagatavot priekšlikuma par iepirkumu publicēšanu 

Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā redakciju un iesniegt to 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. 

1.3. Iekšlietu ministrijai precizēto anketu repatriantiem iesniegt Satiksmes 

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. 

3. Aicināt Rīgas pašvaldību izvērtēt vienlīdzīgu pieeju sniedzot atlaides Rīgas 

pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu pieejamību “Rīgas satiksme” 
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sabiedriskajos transportlīdzekļos nodarbinātajiem veselības nozarē. 

Veselības ministrijai apzināt vai veselības nozarē strādājošajiem būtu 

nepieciešamas piemaksas (kādas un cik lielā apmērā), lai nodrošinātu 

medicīnas nozarē strādājošo nokļūšanu uz darba vietu. 

4. Lai nodrošinātu vienotu pieeju individuālo aizsarglīdzekļu (turpmāk – IAL) 

izvēlē veicot dienesta pienākumus, aicināt institūcijas izmantot 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieku sagatavotās 

rekomendācijas Iekšlietu ministrijas sistēmā strādājošiem darbiniekiem par  

IAL lietošanu Covid-19 gadījumā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienestam iepriekš minētās rekomendācijas iesniegt Aizsardzības 

ministrijai un Tieslietu ministrijai. 

5. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam precizēt algoritmu 

“Individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādes, 

uzglabāšanas un izdales algoritms COVID19” tieši attiecībā uz izdales 

kārtību. Sagatavoto projektu saskaņot ar Iekšlietu ministriju, Aizsardzības 

ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību un pēc tam iesniegt to 

apstiprināšanai Starpinstitūciju darbības koordinēšanas grupā. 

6. Lai vienotos par kārtību, kā nodrošināt pacientu nogādāšanu no Covid-19 

analīžu nodošanas vietas līdz pacienta dzīvesvietai, Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas dienestam organizēt videokonferenci ar civilās aizsardzības 

komisiju, Veselības ministrijas un Latvijas Pašvaldības savienības 

pārstāvjiem. 

7. Institūcijām apzināt nozares izaicinājumus, problēmjautājumus, kas 

aktualizēsies pieņemot lēmumu par ārkārtējās situācijas valstī 

pagarināšanu. Sagatavoto informāciju iesniegt Valsts kancelejā un Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestā līdz š.g. 6. aprīļa plkst. 13.00. 

8. Nākamā koordinācijas grupas sēde notiks š.g. 6. aprīlī plkst. 15.00. 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants          M.Baltmanis 
 


