
 

 

STARPINSTITŪCIJU DARBĪBAS KOORDINĀCIJAS GRUPAS 

SĒDES 

PROTOKOLS 
Rīgā 

 

06.05.2020.                                     Nr. 22-1.32/30 

 

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 

Finanšu ministrijas administrācijas vadītāja 

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece 

Ministru prezidenta padomnieks nacionālās drošības 

jautājumos 

Ministru prezidenta padomniece juridiskajos jautājumos 

Valsts kancelejas direktors 

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos 

Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta vadītāja 

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 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Kultūras ministrijas valsts sekretāre 

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs 

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 

D.Mūrmane-

Umbraško 

D.Trofimovs 

I.Alliks 

 

E.Turka 

B.Bāne 

I.Braunfelde 

L.Medina 

 

M.Cepurītis 

I.Skrodele 

J.Citskovskis 

I.Gailīte 

I.Pavlova 

 

D.Holma 

J.Garisons 

 

V.Rakstiņš 

L.Lejiņa 

D.Lucaua 

K.Cirsis 

A.Pelšs 

I.Stepanova 

D.Merirands 

D.Vilsone 

E.Valantis 

 

A.Vlads 

A.Grišins 

 

A.Rogozins 

K.Druvaskalns 

O.Āboliņš 
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VUGD priekšnieka vietnieks 

VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes Civilās aizsardzības 

sistēmas darbības koordinēšanas nodaļas vecākais inspektors 

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas 

vecākā inspektore 

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis 

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks tautsaimniecības 

jautājumos 

Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta 

Plānošanas  nodaļas vecākais referents 

 

I.Zitāns 

 

V.Zitāns 

 

A.Vītola 

G.Kaminskis 

 

A.Salmiņš 

 

R.Šteins 

 

Protokolē: VUGD Plānošanas un koordinācijas nodaļas vecākā speciāliste 

E.Šenberga. 

 

Sanāksmi sāk plkst. 11.32 

 

Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas (turpmāk – koordinācijas grupa) 

vadītājs M.Baltmanis iepazīstina ar sēdes darba kārtību. 

 

Nolēma: 

1. Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt nepieciešamību iekļaut  rīkojuma 

projektā “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 

103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” (turpmāk – rīkojuma 

projekts) grozījumus saistībā ar rakstiskā apliecinājuma iesniegšanu 

pirmskolas izglītības iestādēs. Sagatavoto redakciju iesniegt Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestam līdz š.g. 6. aprīļa darba dienas 

beigām. 

2. Veselības ministrijai sagatavot dokumentu, kurā ietvertas rekomendācijas 

par galvenajiem drošības nosacījumiem saistībā ar Covid-19 izplatības 

ierobežošanu, kuras jāturpina ievērot arī samazinot vai atceļot daļu no 

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

situācijas izsludināšanu” (turpmāk – rīkojumā) ietvertajiem 

ierobežojumiem.   

3. Tieslietu ministrijai sagatavot priekšlikuma rīkojuma projektam par 

deleģējumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram 

apstiprināt nosacījumus, kas jāievēro sociālās un fiziskās distancēšanās 

nodrošināšanai, organizējot sapulces, gājienus un piketus, redakciju. 



  3  
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 

 
 

4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojuma projektu, kurā būtu 

ietverti iepriekš minētie nosacījumi. 

5. Veselības ministrijai sagatavot sarakstu ar valstīm, kurās ir līdzīga 

epidemioloģiskā situācija kā Latvijā. 

6. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Valsts robežsardzi precizēt priekšlikuma 

rīkojuma projektam par ierobežojuma mazināšanu saistībā ar personu un 

transportlīdzekļu pārvietošanos Eiropas savienības iekšējās robežās 

redakciju. Gatavojot redakciju, izvērtēt Iekšlietu ministrijas sniegto 

priekšlikumu. 

7. Ekonomikas ministrijai izvērtēt rīkojuma 4.22.3 un 4.22.4 apakšpunktos 

ietverto nosacījumu korelāciju un attiecīgi sagatavot priekšlikumu par 

4.22.4 apakšpunktā ietverto nosacījumu saglabāšanu vai atcelšanu. 

Priekšlikumu rīkojuma projektam iesniegt izskatīšanai nākamajā 

koordinācijas grupas sēdē. 

8. Atbalstīt Ārlietu ministrijas ierosinājumu sagatavot divas rīkojuma projekta 

redakcijas izskatīšanai š.g. 7. maija Ministru kabineta sēdē – vienu, kurā 

tiek saglabāti nosacījumi personām, atgriežoties Latvijas Republikā, 

rakstiski apliecināt, ka ievēros īpašus piesardzības pasākumus, t.sk. 

pašizolāciju un attiecīgi Valsts policijai veikt kontroli par piesardzības 

pasākumu ievērošanu personām, kuru aizpildītos apliecinājumus Valsts 

robežsardze iesniegusi Valsts policijai un otru redakciju, kurā šie 

nosacījumi tiek atcelti. Koordinācijas grupa atbalsta iepriekš minēto 

nosacījumu atcelšanu. 

9. Nākamā koordinācijas grupas sēde notiks š.g. 7. maijā plkst. 8.00. 

 

Sanāksmi slēdz plkst. 16.27 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants          M.Baltmanis 

 

 

 

 

 
 


