
 

 

STARPINSTITŪCIJU DARBĪBAS KOORDINĀCIJAS GRUPAS 
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PROTOKOLS 
Rīgā 

 

08.05.2020.                                     Nr. 22-1.32/33 

 

Sanāksmi vada:  
VUGD priekšnieka vietnieks M.Baltmanis 

Piedalās: 

Veselības ministrijas valsts sekretāre 

 

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs 

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Labklājības ministrijas valsts sekretārs 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts 

sekretāra vietniece 

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 konsultante stratēģiskās komunikācijas 

jautājumos  

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs  

Aizsardzības ministrijas Krīzes vadības departamenta 

direktors  

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre 

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre 

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. 

Krīzes vadības padomes sekretariāts 

VUGD priekšnieka vietnieks 

VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes Civilās aizsardzības 

sistēmas darbības koordinēšanas nodaļas vecākais inspektors 

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks tautsaimniecības 

jautājumos 

D.Mūrmane-

Umbraško 

D.Trofimovs 

J.Bekmanis 

I.Alliks 

 

E.Turka 

L.Medina 

 

M.Cepurītis 

I.Skrodele 

J.Citskovskis 

I.Gailīte 

 

D.Holma 

J.Garisons 

 

V.Rakstiņš 

L.Lejiņa 

D.Lucaua 

A.Pelšs 

I.Stepanova 

D.Vilsone 

 

Z.Gulbe 

 

A.Vlads 

A.Grišins 

K.Druvaskalns 

I.Zitāns 

 

V.Zitāns 

 

A.Salmiņš 
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Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta 

Plānošanas  nodaļas vecākais referents 

 

R.Šteins 

 

Protokolē: VUGD Plānošanas un koordinācijas nodaļas vecākā speciāliste 

E.Šenberga. 

 

Sanāksmi sāk plkst. 18.00 

 

Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupa (turpmāk – koordinācijas grupa) 

turpina darbu ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – rīkojumā) ietverto normu termiņu 

un tiesiskā tvēruma, beidzoties ārkārtējai situācijai, analīzi. 

 

Nolēma: 

1. Atbalstīt Krīzes vadības padomes sekretariāta priekšlikumu rīkojumā 

ietverto nosacījumu saistībā ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem 

izskatīt nākamajā koordinācijas grupas sēdē. 

2. Aizsardzības ministrijai sagatavot priekšlikumus par rīkojumā ietverto 

nosacījumu, tiesību un pienākumu termiņiem un tiesisko tvērumu, 

beidzoties ārkārtējai situācijai: 

2.1. par nosacījumu ministrijām atjaunot valsts materiālās rezerves un 

organizēt papildu preču iegādi valsts drošības un veselības pasākumu 

īstenošanai; 

2.2. par nosacījumu saistībā ar individuālo aizsardzības līdzekļu (turpmāk 

– IAL) un dezinfekcijas līdzekļu rezervju plānošanu; 

2.3. par nosacījumu saistībā ar mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

sabiedriskā labuma organizācijai vai sociālajam uzņēmumam Covid-19 

izplatības ierobežošanai un seku likvidēšanai; 

2.4. par tiesībām saistībā ar mantas atsavināšanas procedūru; 

2.5. par atbalsta sniegšanu Itālijas, Spānijas un Sanmarīno republikām.  

3.  Veselības ministrijai sagatavot priekšlikumus par rīkojumā ietverto 

nosacījumu, tiesību un pienākumu termiņiem un tiesisko tvērumu, 

beidzoties ārkārtējai situācijai: 

3.1. par pienākumu Veselības inspekcijai pastiprināt dezinfekcijas līdzekļu 

(biocīdu) tirgus uzraudzību; 
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3.2. par pienākumu kuģa kapteinim, īpašniekam, operatoram vai aģentam 

pirms kravas kuģa ienākšanas Latvijas ostā iesniegt Slimību profilakses 

kontroles centram jūras sanitāro deklarāciju; 

3.3. par nosacījumiem saistībā ar obligātajām veselības pārbaudēm; 

3.4. par pienākumu nodrošināt ārstniecības personu pieejamību, 

ārstniecības iestāžu darbību un valsts apmaksāto veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamību. 

4. Krīzes vadības padomes sekretariātam sagatavot priekšlikuma redakciju 

par visu rīkojumā ietverto normu saistībā ar personu, kuras atgriežas no 

ārzemēm Latvijas Republikā, apliecinājumu sniegšanu apkopošanu 

vienkopus iekļaušanai rīkojuma projektā “Grozījumi Ministru kabineta 

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

izsludināšanu” (turpmāk – rīkojuma projekts). 

5. Koordinācijas grupai saskaņot ar Zemkopības ministriju un Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju priekšlikumu rīkojumā 

ietverto zemkopības ministra pilnvaru ārkārtējās situācijas laikā pieņemt ar 

Covid-19 ierobežošanas un seku novēršanas pasākumiem saistītus 

lēmumus pārtikas aprites, lauksaimniecības, meža nozares un 

zivsaimniecības jomā, beidzoties ārkārtējai situācijai, daļēji pārnest uz 

nozares saistošajiem tiesību aktiem. 

6. Atbalstīt Veselības ministrijas norādījumu informatīvā tālruņa numura, kas 

saistīts ar Covid-19 analīžu nodošanas pieteikšanu, saglabāšanu arī 

beidzoties ārkārtējai situācijai. 

7. Iekšlietu ministrijai sagatavot priekšlikumu par likuma “Par valsts 

institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” 

16. pantā minēto prasību izpildes termiņu un tiesisko tvērumu, beidzoties 

ārkārtējai situācijai. 

8.  Ārlietu ministrijai sagatavot priekšlikumu par rīkojuma projektā ietvertā 

pienākuma veikt eksporta kontroli individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, 

kas nepieciešami Covid-19 apkarošanai izpildes termiņu un tiesisko 

tvērumu, beidzoties ārkārtējai situācijai. 

9.  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēt rīkojumā 

ietverto nosacījumu normatīvajos aktos noteikto sabiedrisko apspriešanu 

organizēt attālināti tiesisko tvērumu un attiecīgi sniegt priekšlikumu par 
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nosacījumu spēkā būšanas termiņu un tiesisko tvērumu, beidzoties 

ārkārtējai situācijai. 

10.  Kultūras ministrijai sniegt priekšlikumu par rīkojumā ietverto tiesību 

Nacionālajai elektronisko plašsaziņu padomei termiņu un tiesisko tvērumu, 

beidzoties ārkārtējai situācijai. 

11.  Koordinācijas grupai saskaņot ar Zemkopības ministriju priekšlikumu par 

rīkojumā ietvertā nosacījuma attiecībā uz transportlīdzekļu vadītāju darba 

un atpūtas laiku atcelšanu. 

12.  Veselības ministrijai, Labklājības ministrijai un Iekšlietu ministrijai 

vienoties priekšlikumam par rīkojumā ietvertā nosacījuma saistībā ar 

Covid-19 saslimšanu darba vietā termiņu un tiesisko tvērumu, beidzoties 

ārkārtējai situācijai. 

13.  Finanšu ministrijai sagatavot redakciju priekšlikumam par rīkojumā 

ietvertā pienākuma institūcijām, kas veikušas iepirkumus saistībā ar Covid-

19 ierobežošanas vai seku likvidēšanas pasākumiem, publicēt informāciju 

par veiktajiem iepirkumiem, svītrošanu no rīkojuma. Redakciju sagatavot 

iekļaušanai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektā, to sagatavot 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto, lai izslēgtu pretrunu 

iespējamību. 

14.  Finanšu ministrijai sniegt priekšlikumu saistībā ar Ministru kabineta 

uzdevumu Valsts kasei.  

15.  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam sagatavot rīkojuma projektu 

atbilstoši koordinācijas grupas sēdē atbalstītajiem priekšlikumiem (par 

rīkojumā ietverto normu atcelšanu). 

16.  Nākamā koordinācijas grupas sēde notiks š.g. 11. maijā plkst. 13.00. 

 

Sanāksmi slēdz plkst. 21.38 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants          M.Baltmanis 

 

 

 

 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 


