
 

 

STARPINSTITŪCIJU DARBĪBAS KOORDINĀCIJAS GRUPAS 

SĒDES 

PROTOKOLS 
Rīgā 

 

03.06.2020.                                     Nr. 22-1.32/46 

 

Sanāksmi vada:  
VUGD priekšnieka vietnieks M.Baltmanis 

Piedalās: 

Veselības ministrijas valsts sekretāre 

 

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 Juridiskā departamenta direktora 

vietniece 

Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta Iepirkumu 

politikas un valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas 

politikas nodaļas vadītāja 

Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta Iepirkumu 

politikas un valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas 

politikas nodaļas vecākā eksperte 

Finanšu ministrijas Budžeta departamenta Aizsardzības un 

tiesībsargājošo iestāžu finansēšanas nodaļas vadītāja 

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs 

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece 

Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta 

Kriminālsodu izpildes politikas nodaļas vadītāja 

Ministru prezidenta padomnieks nacionālās drošības 

jautājumos 

Ministru prezidenta padomniece juridiskajos jautājumos 

Ministru prezidenta parlamentārā sekretāre 

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  

Aizsardzības ministrijas Juridiskā departamenta Privāto 

tiesību nodaļas vadītāja vietniece 

D.Mūrmane-

Umbraško 

 

J.Feldmane 

J.Bekmanis 

I.Alliks 

 

E.Turka 

 

A.Leitāne-Šķēle 

 

 

I.Bērziņa 

 

 

L.Jaunroze 

 

R.Rugevica 

R.Kronbergs 

L.Medina 

 

K.Ķipēna 

 

M.Cepurītis 

I.Skrodele 

E.Siliņa 

J.Citskovskis 

I.Gailīte 

 

D.Holma 

J.Garisons 

 

V.Rakstiņš 

 

I.Gulbe 
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Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre 

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

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 

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 priekšnieks 

VUGD priekšnieka vietnieks 

VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes Civilās aizsardzības 

sistēmas darbības koordinēšanas nodaļas vecākais inspektors 

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 

 

L.Lejiņa 

A.Kerls 

D.Lucaua 

K.Cirsis 

A.Pelšs 

I.Stepanova 

D.Vilsone 

 

Z.Gulbe 

 

A.Vlads 

A.Grišins 

 

A.Rogozins 

K.Druvaskalns 

O.Āboliņš 

I.Zitāns 

 

V.Zitāns 

G.Kaminskis 

 

A.Salmiņš 

 

M.Ludbāržs 

 

R.Šteins 

 

 

Protokolē: VUGD Plānošanas un koordinācijas nodaļas vecākā speciāliste 

E.Šenberga. 

 

Sanāksmi sāk plkst. 13.02 

 

Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas (turpmāk – koordinācijas grupa) 

vadītājs M.Baltmanis iepazīstina ar sēdes darba kārtību. 

 

Krīzes vadības padomes sekretariāts informē par Saeimas deputāta Ē.Pucena 

priekšlikumiem par ierobežojumu saistībā ar Covid-19 izplatīšanās mīkstināšanu.  

Koordinācijas grupa vienojas, ka iepriekš minētie priekšlikumi ir izskatīti un 

integrēti Ministru kabineta noteikumu projektā “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. 
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Ārlietu ministrija aktualizē jautājumu par nepieciešamību izvērtēt normu 

ietveršanu tiesību aktos saistībā ar sezonas laukstrādniekiem, kuri ierodas darba 

veikšanai Latvijā no ārzemēm. 

 

Tieslietu ministrija aktualizē jautājumu par institūciju rīcību saistībā ar Datu 

valsts inspekcijas iesniegto informāciju par personu apliecinājumu sniegšanu, 

apmeklējot iestādes pakalpojumu saņemšanai. 

 

Ministru prezidenta padomniece juridiskajos jautājumos norāda par 

nepieciešamību izrunāt kārtību par Ministru kabineta noteikumu projekta 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” tālāko virzību. 

 

Nolēma: 

1. Tieslietu ministrijai un Finanšu ministrijai izskatīt Aizsardzības ministrijas 

sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu “Prioritāro institūciju un 

vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamo 

epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu iegādes, uzglabāšanas 

un izdales kartība” un sniegt atzinumus. 

 

2. Veselības ministrijai sagatavot informatīvu materiālu, kurā ietvertas 

aktuālākās izmaiņas saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanas 

pasākumiem, kas ietverti Ministru kabineta noteikumu projektā 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai”, prezentēšanai š.g. 4. jūnija Ministru kabineta sēdē. 

 

3. Koordinācijas grupai, ņemot vērā š.g. 4. jūnija Saeimas sēdē nolemto, 

izvērtēt nepieciešamību sagatavot rīkojuma projektu “Grozījumi Ministru 

kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu””, atbilstoši ietvertajām normām Ministru kabineta 

noteikumu projektā “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai”. 

 

4. Izskatot Ministru kabineta noteikumu projektu “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – 

noteikumu projekts): 
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4.1. Jautājumu saistībā ar personu, kuras Latvijā atgriežas no ārzemēm, 

apliecinājumu sniegšanas kārtību un apliecinājuma saturu Veselības 

ministrijai nepieciešams izrunāt savstarpēji vienojoties ar Lietuvu un 

Igauniju. 

4.2. Zemkopības ministrijai izvērtēt, vai nepieciešams noteikumu 

projektā ietvert normas saistībā ar sezonas laukstrādniekiem, kuri 

ierodas darba veikšanai Latvijā no ārzemēm. Ja nepieciešams, 

sagatavot noteikumu projektā ietveramās normas redakciju un 

iesniegt Veselības ministrijai. 

4.3. Veselības ministrijai veikt precizējumus noteikumu projektā 

atbilstoši koordinācijas grupas sēdē atbalstītajiem institūciju 

sniegtajiem priekšlikumiem un precizēto noteikumu projektu 

iesniegt saskaņošanai koordinācijas grupai. 

 

Sanāksmi slēdz plkst. 16.19 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants          M.Baltmanis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 

 


