
 

 

STARPINSTITŪCIJU DARBĪBAS KOORDINĀCIJAS GRUPAS 

SĒDES 

PROTOKOLS 
Rīgā 

 

05.05.2020.                                     Nr. 22-1.32/29 

 

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 

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs 

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece 

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  

Izglītības un zinātnes 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 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 Civilās aizsardzības 

sistēmas darbības koordinēšanas nodaļas vecākais inspektors 

D.Mūrmane-

Umbraško 

D.Trofimovs 

I.Alliks 

 

E.Turka 

B.Bāne 

R.Kronbergs 

L.Medina 

 

M.Cepurītis 

I.Skrodele 

E.Siliņa 

J.Citskovskis 

I.Gailīte 

 

D.Holma 

J.Garisons 

 

V.Rakstiņš 

L.Lejiņa 

K.Cirsis 

A.Pelšs 

I.Stepanova 

D.Vilsone 

 

A.Vlads 

A.Grišins 

 

A.Rogozins 

K.Druvaskalns 

I.Zitāns 

 

V.Zitāns 
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Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks tautsaimniecības 

jautājumos 

Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta 

Plānošanas  nodaļas vecākais referents 

Rīgas pašvaldības pagaidu administrācijas vadītāja vietnieks 

 

A.Salmiņš 

 

R.Šteins 

A.Lapiņš 

 

Protokolē: VUGD Plānošanas un koordinācijas nodaļas vecākā speciāliste 

E.Šenberga. 

 

Sanāksmi sāk plkst. 16.50 

 

Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas (turpmāk – koordinācijas grupa) 

vadītājs M.Baltmanis informē par izaicinājumiem turpmāko rīkojuma projektu 

“Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” (turpmāk – rīkojuma projekts) sagatavošanā. 

 

Krīzes vadības padomes sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs 

K.Druvaskalns norāda, ka sagatavotajā rīkojuma projektā iekļautās normas par 

ierobežojumu atvieglojumiem pārsniedz Ministru kabineta 28.04.2020 sēdē 

izskatītajā KVPS informatīvajā ziņojumā iekļautos pamatprincipus un kritērijus 

kontrolētai ierobežojumu pārskatīšanai, kā arī vērš uzmanību uz to, ka Ministru 

kabinetam tiek piedāvāts uzņemties nepamatoti augstus un nekontrolējamus 

riskus attiecībā uz starptautisko pasažieru pārvadājumu ierobežojumu atcelšanu. 

 

Nolēma: 

1. Tieslietu ministrijai, ņemot vērā koordinācijas grupas sniegtos viedokļus, 

precizēt priekšlikuma rīkojuma projektam par aizliegumu saglabāšanu, 

mazināšanu vai atcelšanu redakciju. Precizēto redakciju nosūtīt uz e-pasta 

adresi covid@vugd.gov.lv. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam 

precizēto redakciju iesniegt koordinācijas grupas dalībniekiem diskusijai 

nākamajā koordinācijas grupas sēdē. 

2. Satiksmes ministrijai sagatavot nākamās koordinācijas grupas sēdes 

diskusijai dokumentu, kurā būtu ietvertas saistošās izmaiņas rīkojuma 

projektā saistībā ar starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem.  

3. Atbalstīt Krīzes vadības padomes sekretariāta priekšlikumu Ārlietu 

ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Veselības ministrijai, Ministru prezidenta 

birojam š.g. 7. maija Ministru kabineta sēdē pirms lēmuma pieņemšanas 

sniegt īsu izklāstu par nozares kompetencēm, ņemot vērā Krīzes vadības 

mailto:covid@vugd.gov.lv
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padomes sagatavotajā informatīvajā ziņojumā ietvertos četrus būtiskākos 

riskus.  

4. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, atbilstoši koordinācijas 

grupas sēdē atbalstītajiem priekšlikumiem, sagatavot rīkojuma projektu. 

5. Nākamā koordinācijas grupas sēde notiks š.g. 6. maijā plkst. 11.30. 

 

Sanāksmi slēdz plkst. 19.00 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants          M.Baltmanis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


