
 

 

STARPINSTITŪCIJU DARBĪBAS KOORDINĀCIJAS GRUPAS 

SĒDES 

PROTOKOLS 
Rīgā 

 

08.06.2020.                                     Nr. 22-1.32/49 

 

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 

Finanšu ministrijas administrācijas vadītāja 

Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta Iepirkumu 

politikas un valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas 

politikas nodaļas vadītāja 

Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta Iepirkumu 

politikas un valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas 

politikas nodaļas vecākā eksperte 

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 Krīzes vadības departamenta 

direktors  

Aizsardzības ministrijas Juridiskā departamenta Privāto 

tiesību nodaļas vadītāja vietniece 

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 

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Ekonomikas ministrijas Energoefektivitātes un krīzes vadības 

departamenta direktore 

Ekonomikas ministrijas Energoefektivitātes un krīzes vadības 

departamenta vecākais eksperts 

D.Mūrmane-

Umbraško 

D.Trofimovs 

J.Bekmanis 

I.Alliks 

I.Braunfelde 

 

 

I.Bērziņa 

 

 

L.Jaunroze 

L.Medina 

 

M.Cepurītis 

I.Skrodele 

J.Citskovskis 

I.Gailīte 

 

D.Holma 

 

V.Rakstiņš 

 

I.Gulbe 

L.Lejiņa 

D.Lucaua 

K.Cirsis 

A.Pelšs 

I.Stepanova 

D.Vilsone 

U.Zariņs 

 

Z.Gulbe 

 

A.Vlads 
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Valsts policijas priekšnieka p.i. 

Valsts robežsardzes Eiropas Savienības lietu pārvaldes 

priekšnieks 

Krīzes vadības padomes sekretariāts 

VUGD priekšnieks 

VUGD priekšnieka vietnieks 

VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes Civilās aizsardzības 

sistēmas darbības koordinēšanas nodaļas vecākais inspektors 

Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta 

Plānošanas  nodaļas vecākais referents 

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis 

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks tautsaimniecības 

jautājumos 

 

A.Grišins 

 

A.Rogozins 

K.Druvaskalns 

O.Āboliņš 

I.Zitāns 

 

V.Zitāns 

 

R.Šteins 

G.Kaminskis 

 

A.Salmiņš 

 

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 iepazīstina ar sēdes darba kārtību. Aktualizē jautājumu par 

koordinācijas grupā apstiprināto rīcības algoritmu statusu, beidzoties ārkārtējai 

situācijai. 

 

Ministru prezidenta padomniece juridiskajos jautājumos norāda, ka institūcijām 

nepieciešams nodrošināt vienotu pieeju attālinātā darba organizēšanā, beidzoties 

ārkārtējai situācijai, vadoties pēc Valsts kancelejas sagatavotajām vadlīnijām 

“Vadlīnijas darba organizācijai valsts pārvaldes institūcijās ārkārtējās situācijas 

laikā un pēc tās”. 

 

Nolēma: 

1. Aizsardzības ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestu precizēt Ministru kabineta noteikumu 

projektu “Prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām 

institūcijām nepieciešamo epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas 

resursu iegādes, uzglabāšanas un izdales kārtība” atbilstoši koordinācijas 

grupas sēdē atbalstītajiem priekšlikumiem. Precizēto noteikumu projektu 

iesniegt saskaņošanai koordinācijas grupai nākamajā koordinācijas grupas 

sēdē. 
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 

 

2. Atbalstīt priekšlikumu Covid-19 vīrusa izplatīšanās ierobežošanas 

pasākumus, ja ārzemniekam, šķērsojot Latvijas sauszemes robežu, ir 

konstatēti Covid-19 saslimšanas simptomi, organizēt atbilstoši 

Epidemioloģiskās drošības likumā noteiktajam un, ja nepieciešams, 

izdodot veselības ministres rīkojumu.  

 

3. Nākamā koordinācijas grupas sēde notiks š.g. 8. jūnijā plkst. 16.00. 

 

Sanāksmi slēdz plkst. 14.25 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants          M.Baltmanis 
 


