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Ministru prezidenta padomnieks nacionālās drošības
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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
Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra palīgs
juridiskajos jautājumos
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
priekšnieks
Krīzes vadības padomes sekretariāts
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VUGD priekšnieks
VUGD priekšnieka vietnieks
VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes Civilās aizsardzības
sistēmas darbības koordinēšanas nodaļas vecākais inspektors
Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks tautsaimniecības
jautājumos
Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta
Plānošanas nodaļas vecākais referents
Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta
Plānošanas nodaļas vecākais referents

O.Āboliņš
I.Zitāns
V.Zitāns
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.
Aizsardzības ministrija izsaka priekšlikumu dalībai š.g. 14. maija Valsts sekretāru
sanāksmē, kurā tiks sniegta prezentācija, saistībā ar mobilo aplikāciju Covid-19
ierobežojumu ievērošanas kontrolei, pieaicināt arī koordinācijas grupas vadītāju
un Krīzes vadības padomes sekretariātu.
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.

atbalstīt priekšlikumu par Ministru kabineta 2020. gada 12. marta
rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk
– rīkojums) ietvertās normas, saistībā ar transportlīdzekļu vadītāju
darba un atpūtas laiku, izslēgšanu no rīkojuma. Satiksmes ministrijai
iesniegt Zemkopības ministrijai izskatīšanai saņemto ziņojumu no
Eiropas Komisijas;

1.2.

Ekonomikas ministrijai sagatavot rīkojumā ietverto normu, saistībā
ar pienākumu uzņēmumiem primāri nodrošināt nepieciešamo
izejvielu piegādi vietējā tirgus vajadzībām, jaunā redakcijā diskusijai
nākamajā koordinācijas grupas sēdē.
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2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam sagatavot rīkojuma projektu
atbilstoši koordinācijas grupas sēdē atbalstītajiem priekšlikumiem,
sagatavoto projektu iesniegt Valsts kancelejā tā tālākai virzībai izskatīšanai
Ministru kabineta š.g. 14. maija sēdē.
3. Tieslietu ministrijai iesniegt ziņojuma projekta par tiesisko ietvaru pēc
ārkārtējās situācijas atcelšanas (turpmāk – ziņojuma projekts) redakciju,
atbilstoši atbalstītajiem koordinācijas grupas precizējumiem, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.
4. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam sagatavot informācijas
apkopojumu par rīkojumā ietverto normu termiņiem un tiesisko tvērumu,
beidzoties ārkārtējai situācijai, atbilstoši koordinācijas grupā sniegtajiem
precizējumiem, kā ziņojuma projekta pielikumu (darba materiālu), kā arī
Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu (turpmāk –
protokollēmuma projekts), kurā ietverti uzdevumi, kas izriet no ziņojuma
projekta. Iepriekš minētos dokumentus iesniegt Valsts kancelejā to tālākai
virzībai izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 14. maija sēdē.
5. Ziņojuma projektam, tā pielikumam un protokollēmuma projektam noteikt
ierobežotas pieejamības informācijas statusu, kas būtu spēkā līdz
š.g. 28. maijam, ņemot vērā to, ka var mainīties epidemioloģiskās drošības
situācija, līdz ar to arī informācijas saturu.
6. Atbalstīt Aizsardzības ministrijas priekšlikumu dalībai š.g. 14. maija Valsts
sekretāru sanāksmē pieaicināt arī koordinācijas grupas vadītāju un Krīzes
vadības padomes sekretariātu.
Sanāksmi slēdz plkst. 16.28
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants

M.Baltmanis

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU

