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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 

sekretārs 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts 

sekretāra vietniece 

Finanšu ministrijas Budžeta departamenta direktore 

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece 

Ministru prezidenta padomnieks nacionālās drošības 

jautājumos 

Ministru prezidenta parlamentārā sekretāre 

Valsts kancelejas direktors 

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 

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs  

Ekonomikas ministrijas Energoefektivitātes un krīzes vadības 

departamenta vecākais eksperts 

Kultūras ministrijas valsts sekretāre 

Valsts policijas priekšnieka p.i. 

Valsts robežsardzes Eiropas Savienības lietu pārvaldes 

priekšnieks 

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.Balševics 

 

E.Turka 

T.Trubača 

L.Medina 

 

M.Cepurītis 

E.Siliņa 

J.Citskovskis 

 

D.Holma 

J.Garisons 

 

V.Rakstiņš 

L.Lejiņa 

D.Lucaua 

K.Cirsis 

A.Pelšs 

I.Stepanova 

E.Valantis 

 

A.Vlads 

D.Vilsone 

A.Grišins 

 

A.Rogozins 

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 Politikas 

izstrādes nodaļas vecākā referente 

 

I.Zitāns 

G.Kaminskis 

 

A.Salmiņš 

 

I.Rudzīte 

 

R.Šteins 

 

V.Zaķe-

Zaikovska 

 

Protokolē: VUGD Plānošanas un koordinācijas nodaļas vecākā speciāliste 

E.Šenberga. 

Sanāksmi sāk plkst. 15.02. 

Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas (turpmāk – koordinācijas grupa) 

vadītājs M.Baltmanis iepazīstina ar sēdes darba kārtību. 

Labklājības ministrija aktualizē jautājumu par individuālo aizsardzības līdzekļu 

(turpmāk – IAL) izdales algoritmu (uzdevums ir iekļauts Starpinstitūciju darbības 

koordinācijas grupas 3.aprīļa sēdes protokolā). 

Zemkopības ministrija aicina atkārtoti veikt diskusiju par nepieciešamību tiesību 

akta projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā 

Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” (turpmāk – rīkojuma projekts) 

4.14.1 apakšpunktā iekļaut atrunu “pēc iespējas izvēloties Latvijā ražotus 

produktus”. 

Nolēma: 

1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam papildināt rīkojuma projekta 

anotācijas 4.14.1 apakšpunkta skaidrojumu ar  Zemkopības ministrijas 

priekšlikumu – “Vienlaikus ievērot Zaļā publiskā iepirkuma principus 

pārtikas produktu piegādēm un ēdināšanas pakalpojumiem”. Vienlaikus 

Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupa neatbalstīja Zemkopības 

ministrijas priekšlikuma iekļaušanu rīkojuma projektā, jo tas ir saistīts ar 

nevienlīdzīgu pieeju konkurences jomā, kā arī to, ka minētais priekšlikums 

ir saistīts ar piegādes drošības jautājumiem.  

2. Par Ārlietu ministrijas priekšlikumu saistībā ar atļauju ES 

valstspiederīgajiem šķērsot Latvijas Republikas teritoriju, lai atgrieztos 

savā mītnes zemē, organizēt atkārtotu diskusiju. 

3. Tieslietu ministrijai sagatavot vadlīnijas par kārtības nodrošināšanu 

Lieldienu dievkalpojumu laikā un saskaņot ar Valsts policiju. 
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 

4. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam sagatavot rīkojuma projektu 

atbilstoši koordinācijas grupas sēdē atbalstītajiem institūciju 

sagatavotajiem priekšlikumiem, sagatavoto projektu iesniegt Valsts 

kancelejā tā tālākai virzībai. 

5. Nākamā koordinācijas grupas sēde notiks š.g. 8. aprīlī. 

 

Sanāksmi slēdz plkst. 17.03. 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants          M.Baltmanis 
 


