
 

 

STARPINSTITŪCIJU DARBĪBAS KOORDINĀCIJAS GRUPAS 

SĒDES 

PROTOKOLS 
Rīgā 

 

11.05.2020.                                     Nr. 22-1.32/34 

 

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 

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 valsts sekretāra p.i. 

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 

VUGD priekšnieka vietnieks 

VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes Civilās aizsardzības 

sistēmas darbības koordinēšanas nodaļas vecākais inspektors 

D.Mūrmane-

Umbraško 

D.Trofimovs 

I.Alliks 

 

E.Turka 

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 

E.Valantis 

 

A.Vlads 

A.Grišins 

 

A.Rogozins 

K.Druvaskalns 

O.Āboliņš 

I.Zitāns 

 

V.Zitāns 
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Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks tautsaimniecības 

jautājumos 

Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta 

Plānošanas nodaļas vecākais referents 

Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta 

Plānošanas  nodaļas vecākais referents 

 

A.Salmiņš 

 

M.Ludbāržs 

 

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 iepazīstina ar sēdes darba kārtību.  

 

Valsts kancelejas direktors aktualizē jautājumu par institūciju vienotu pieeju 

komunikācijā par pulcēšanās ierobežojumu skaidrošanu sabiedrībai. 

 

Nolēma: 

1. Izskatot priekšlikumus rīkojuma projektam “Grozījumi Ministru kabineta 

2020. gada 12. marta rīkojuma projektā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu”” (turpmāk – rīkojuma projekts): 

1.1. Satiksmes ministrijas priekšlikumus rīkojuma projektam saistībā ar 

apmācībām pirmās palīdzības sniegšanā un jūrnieku mācību kursa 

programmu, lai nodrošinātu vienotu pieeju nozarēs, izskatīt atkārtoti  

koordinācijas grupas sēdē, kurā tiks izskatītas pārējo ierobežojumu, 

saistībā ar apmācībām, atvieglošanas iespējas, sākot ar š.g. 1. jūniju; 

1.2. Krīzes vadības padomes sekretariāta sagatavotā priekšlikuma par 

visu rīkojumā ietverto normu saistībā ar personu, kuras atgriežas no 

ārzemēm Latvijas Republikā, apliecinājumu sniegšanu apkopošanu 

vienkopus iekļaušanai rīkojuma projektā redakcijas atkārtoti izskatīt, 

kad tiks skatīti priekšlikumi saistībā ar atvieglojumiem starptautisko 

pasažieru pārvadājumiem; 

1.3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot 

priekšlikumus saistībā ar nosacījumu normatīvajos aktos noteikto 

sabiedrisko apspriešanu organizēt attālināti likumprojektam 

“Grozījumi likumā “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās 

situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību”” un iesniegt Tieslietu 

ministrijai; 
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1.4. Ņemot vērā Zemkopības ministrijas viedokli, neatbalstīt 

priekšlikumu par Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā 

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

rīkojums) ietvertā nosacījuma attiecībā uz transportlīdzekļu vadītāju 

darba un atpūtas laiku atcelšanu; 

1.5. Atbalstīt priekšlikumu par rīkojumā ietverto nosacījumu saistībā ar 

obligātajām veselības pārbaudēm atcelšanu. Priekšlikumu ietvert 

rīkojuma projektā izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 14. maija sēdē; 

1.6. Neatbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu rīkojuma projektā 

ietvert nosacījumu ārzemniekiem, kuri ieradušies Latvijā, valkāt 

mutes un deguna aizsegus, ņemot vērā koordinācijas grupas 

dalībnieku paustos viedokļus par problēmjautājumiem saistībā ar 

nosacījuma ievērošanas kontroli, nevienlīdzīgiem nosacījumiem 

starp ārzemniekiem un vietējiem iedzīvotājiem un aizsegu 

pieejamību; 

1.7. Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas priekšlikumu rīkojuma projektā 

ietvert nosacījumu par īsziņas nosūtīšanu personām, kuras ieradušās 

Latvijā, ar informāciju par ierobežojumiem, kas jāievēro Latvijas 

Republikā saistībā ar Covid-19 izplatību, atbalstīt Krīzes vadības 

padomes sekretariāta ierosinājumu izmantot Veselības ministrijas 

sagatavoto īsziņas redakciju. Priekšlikumu ietvert rīkojuma projektā 

izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 14. maija sēdē, kā arī ietvert 

likumprojektā “Grozījumi Elektronisko sakaru likumā”; 

1.8. Atbalstīt Ārlietu ministrijas priekšlikumu par pienākuma Ārlietu 

ministrijai un citām atbildīgajām nozaru ministrijām atbilstoši 

kompetencei informēt starptautiskās organizācijas par izmaiņām 

noteiktajos ārkārtas pasākumos ietveršanu Ministru kabineta sēdes 

protokollēmuma projektā. 

2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam sagatavot rīkojuma projektu 

atbilstoši koordinācijas grupas sēdē atbalstītajiem priekšlikumiem, 

sagatavoto projektu iesniegt Valsts kancelejā tā tālākai virzībai. 

3. Ārlietu ministrijai, Veselības ministrijai un Iekšlietu ministrijai organizēt 

atsevišķu sanāksmi, lai izrunātu aktuālo saistībā ar Baltijas valstu 

vienošanos par Covid-19 ierobežošanas pasākumu kārtību Latvijas, 

Lietuvas un Igaunijas republikās. Ja nepieciešams, iesaistīt Tieslietu 

ministriju tiesisko risinājumu izvērtēšanā. 
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4. Institūcijām izskatīt Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieces vadītās 

ekspertu darba grupas (turpmāk – darba grupa) sagatavoto ziņojuma 

projektu par tiesisko ietvaru pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas (turpmāk – 

ziņojuma projekts) un sniegt savus priekšlikumus līdz š.g. 11. maija dienas 

beigām. Darba grupai precizēt ziņojuma projektu atbilstoši institūciju 

sniegtajiem priekšlikumiem un līdz š.g. 12. maija dienas beigām iesniegt 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam izskatīšanai nākamajā 

koordinācijas grupas sēdē. 

5. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam sagatavot informācijas 

apkopojumu par rīkojumā ietverto normu termiņiem un tiesisko tvērumu, 

beidzoties ārkārtējai situācijai, atbilstoši veiktajai analīzei koordinācijas 

grupā. Sagatavoto informācijas apkopojumu pievienot darba grupas 

sagatavotā ziņojuma projekta pielikumā izskatīšanai Ministru kabineta 

š.g. 14. maija sēdē. 

6. Institūcijām izvērtēt turpmāko situāciju saistībā ar izmaiņām pulcēšanās 

ierobežojumos, nepieciešamības gadījumā sniegt priekšlikumus rīkojuma 

projektam. 

7. Nākamā koordinācijas grupas sēde notiks š.g. 13. maijā plkst. 13.00. 

 

Sanāksmi slēdz plkst. 15.54 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants          M.Baltmanis 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 


