
 

 

STARPINSTITŪCIJU DARBĪBAS KOORDINĀCIJAS GRUPAS 

SĒDES 

PROTOKOLS 
Rīgā 

 

08.05.2020.                                     Nr. 22-1.32/32 

 

Sanāksmi vada:  
VUGD priekšnieka vietnieks M.Baltmanis 

Piedalās: 

Veselības ministrijas valsts sekretāre 

 

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Labklājības ministrijas valsts sekretārs 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts 

sekretāra vietniece 

Finanšu ministrijas administrācijas vadītāja 

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 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 

Sadarbības koordinācijas nodaļas priekšnieks 

Krīzes vadības padomes sekretariāts 

VUGD priekšnieks 

VUGD priekšnieka vietnieks 

D.Mūrmane-

Umbraško 

J.Bekmanis 

I.Alliks 

 

E.Turka 

I.Braunfelde 

L.Medina 

 

M.Cepurītis 

I.Skrodele 

E.Siliņa 

J.Citskovskis 

I.Gailīte 

 

D.Holma 

J.Garisons 

 

V.Rakstiņš 

L.Lejiņa 

D.Lucaua 

K.Cirsis 

A.Pelšs 

I.Stepanova 

D.Vilsone 

 

Z.Gulbe 

 

A.Vlads 

A.Grišins 

 

A.Gromovs 

K.Druvaskalns 

O.Āboliņš 

I.Zitāns 
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VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes Civilās aizsardzības 

sistēmas darbības koordinēšanas nodaļas vecākais inspektors 

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks tautsaimniecības 

jautājumos 

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un 

sociālajos jautājumos 

Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta 

Plānošanas  nodaļas vecākais referents 

 

V.Zitāns 

 

A.Salmiņš 

 

I.Rudzīte 

 

R.Šteins 

 

Protokolē: VUGD Plānošanas un koordinācijas nodaļas vecākā speciāliste 

E.Šenberga. 

 

Sanāksmi sāk plkst. 13.00 

 

Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas (turpmāk – koordinācijas grupa) 

vadītājs M.Baltmanis izsaka pateicību koordinācijas grupai par ieguldīto 

neatlaidīgo darbu rīkojumu projektu sagatavošanā, informācijas par 

ierobežojumiem, institūciju papildus tiesībām un to termiņiem pēc ārkārtējās 

situācijas sniegšanā. Ļoti augusti novērtē sniegto atbalstu. Iepazīstina ar sēdes 

darba kārtību. 

 

Nolēma: 

1. Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniecei ar ekspertiem no Ārlietu 

ministrijas, Valsts kancelejas, Iekšlietu ministrijas un Veselības ministrijas 

izveidot ekspertu darba grupu (turpmāk – darba grupa), piesaistot dalībai 

darba grupā arī Krīzes vadības padomes sekretariātu. Darba grupai  

sagatavot priekšlikumus tiesiskajiem risinājumiem saistībā ar Covid-19 

izplatības ierobežojumu un atvieglojumu noteikšanu, beidzoties ārkārtējai 

situācijai, iesniegšanai Ministru kabineta š.g. 14. maija sēdē. 

2. Pēc institūciju sniegtās informācijas par ierobežojumiem, institūciju 

papildus tiesībām un to termiņiem pēc ārkārtējās situācijas analīzes, Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestam sagatavot informatīvu materiālu 

(apkopojot sniegto informāciju pēc analīzes) turpmākam darbam 

koordinācijas un darba grupās. 

 

3. Institūcijām iesniegt Tieslietu ministrijai informāciju par termiņiem, kādos 

plānots atjaunot institūciju nodrošināto pakalpojumu, kuru sniegšana tika 

pārtraukta ārkārtējās situācijas dēļ, sniegšanu. Informāciju iesniegt līdz 

š.g. 15. maijam. 
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 

 
 

4. Veselības ministrijai turpināt diskusijas ar Eiropas Komisiju saistībā ar  

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

situācijas izsludināšanu” (turpmāk – rīkojumā) ietvertajām Veselības 

ministrijas tiesībām ierobežot zāļu vairumtirgotājiem jebkādu Latvijas 

tirgum paredzētu zāļu eksportu.  

5. Veselības ministrijai, Labklājības ministrijai un Latvijas Pašvaldību 

savienībai vienoties par rīkojumā ietvertā nosacījuma par aprūpētāju 

pieejamību valsts, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un privātajos 

aprūpes centros, aprūpes mājās pakalpojuma pieejamību termiņu un 

iespējamo pārnesi uz citu tiesību aktu. 

6. Nākamā koordinācijas grupas sēde notiks š.g. 8. maijā plkst. 18.00. 

 

Sanāksmi slēdz plkst. 16.00 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants          M.Baltmanis 

 

 

 

 

 
 


