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Piedalās: 

Veselības ministrijas valsts sekretāre 

 

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts 

sekretāra vietniece 

Finanšu ministrijas valsts sekretāre 

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 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 

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs  

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 Civilās aizsardzības pārvaldes Civilās aizsardzības 

sistēmas darbības koordinēšanas nodaļas vecākais inspektors 

VUGD priekšnieka vietnieks 

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks tautsaimniecības 

jautājumos 

D.Mūrmane 

Umbraško 

D.Trofimovs 

 

E.Turka 

B.Bāne 

I.Braunfelde 

L.Medina 

 

M.Cepurītis 

I.Skrodele 

E.Siliņa 

J.Citskovskis 

 

D.Holma 

J.Garisons 

 

V.Rakstiņš 

L.Lejiņa 

D.Lucaua 

K.Cirsis 

A.Pelšs 

I.Stepanova 

E.Valantis 

 

A.Vlads 

A.Grišins 

 

A.Rogozins 

K.Druvaskalns 

 

V.Zitāns 

I.Zitāns 

 

A.Salmiņš 



Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta 

Plānošanas nodaļas vecākais referents 

Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta 

Plānošanas  nodaļas vecākais referents 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Katastrofu 

medicīnas centra galvenā speciāliste 

 

 

M.Ludbāržs 

 

R.Šteins 

 

V.Zaķe-

Zaikovska 

 

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. 

Nolēma: 

1. Ārlietu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju sagatavot precizētu 

redakciju priekšlikumam par Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija 

noteikumu Nr. 602 “Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem 

diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts 

tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un 

sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību” 

11. punktā minēto ierobežojumu par maksimālo prombūtnes termiņu no 

dienesta vietas nepiemērošanu ārkārtējās situācijas laikā un iesniegt Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. 

2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam sagatavot tiesību akta 

projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā 

Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” atbilstoši koordinācijas 

grupas sēdē atbalstītajiem institūciju sagatavotajiem priekšlikumiem, 

sagatavoto projektu iesniegt Valsts kancelejā tā tālākai virzībai. 

3. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, ņemot vērā koordinācijas 

grupas sēdē izteiktos priekšlikumus, sadarbībā ar Valsts robežsardzi 

precizēt sagatavoto algoritma projektu “Covid-19 vīrusa izplatīšanas 

ierobežošanas pasākumu algoritms, ja ārzemniekiem šķērsojot LR 

teritorijas robežu ir konstatēts Covid-19 vai ir saslimšanas simptomi”. 

Precizēto algoritma projektu iesniegt saskaņošanai iesaistītajām 

institūcijām.  
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 

4. Koordinācijas grupai sniegt atbalstu Krīzes vadības padomes sekretariātam, 

izstrādājot kritērijus un priekšnoteikumus pie kuriem būtu iespējams lemt 

par esošo ierobežojumu, saistībā ar ārkārtējās situācijas valstī, atcelšanu. 

5. Aizsardzības ministrijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un 

Veselības ministrijai izrunāt nepieciešamos pasākumus un nosacījumus, lai 

īstenotu plānoto NATO spēku rotāciju. 

6. Atbalstīt Ārlietu ministrijas un Krīzes vadības padomes sekretariāta 

priekšlikumu – institūcijām, pēc nepieciešamības, kārtējo Ministru 

kabineta sēžu ievados sniegt visaptverošu informāciju par aktuālo nozarē 

ārkārtējās situācijas ietvaros.  

 

Sanāksmi slēdz plkst. 14.14. 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants          M.Baltmanis 
 


