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Protokolē: VUGD Plānošanas un koordinācijas nodaļas vecākā speciāliste
E.Šenberga
Sanāksmi sāk plkst. 13.05.
Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas (turpmāk – koordinācijas grupa)
vadītājs M.Baltmanis iepazīstina ar sēdes darba kārtību.
Ārpus sēdes darba kārtības – Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu
padomes (turpmāk – NEPLP) loceklis P.Grīva sniedz informāciju par situāciju
mediju nozarē. Ārkārtas situācija saistībā ar COVID-19 radījusi būtiski finansiāli
negatīvu ietekmi uz komerciālajiem medijiem – konstatēts 40 % ienākumu
kritums, force majeure ietekmē reklāmdevēji pārtrauc līgumsaistības, aktuāls ir
jautājums, kā nodrošināt komercmediju darbību krīzes situācijā. Būtiski ir
nodrošināt sabiedrības informētību – gan sabiedriskajos medijos, gan
komerciālajos medijos. Šobrīd NEPLP sadarbībā ar Finanšu ministriju, gatavo
pieprasījumu finansējumam sabiedrības apziņošanas kampaņai, kas tiktu raidīta
gan sabiedriskajos, gan komerciālajos medijos. Ar Finanšu ministrijas valsts
sekretāri B.Bāni vienojas, ka tiks gatavots rīkojuma projekts.
Veselības ministrijas valsts sekretāre D.Mūrmane-Umbraško sniedz informāciju
– Latvijā COVID-19 diagnosticēts 71 pacientam. Šobrīd aktuāli risināt situāciju
ar prāmju reisiem valstspiederīgajiem, kas izmanto iespēju atgriezties Latvijā.
Mobilie analīžu punkti turpina savu darbību (rītdien tiks izveidots mobilais
analīžu punkts Daugavpilī un Valmierā), strauji pieaug laboratorisko
izmeklējumu skaits. No šodienas, lai mazinātu ārkārtas tālruņa noslogotību, ir
ieviests jauns tālruņa numurs – 8030, uz kuru turpmāk varēs zvanīt cilvēki, kas
atgriezušies no ārzemēm un kuriem 14 dienu laikā pēc atgriešanās ir parādījušies
viegli saslimšanas simptomi (paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums),
kā arī personām, kas atrodas karantīnā un 14 dienu laikā parādījušies viegli
saslimšanas simptomi, lai pieteiktos valsts apmaksātu COVID-19 analīžu
veikšanai. Nepieciešams rast risinājumu saistībā ar iedzīvotāju, kuriem noteikta
pašizolēšanās, jo atgriezušies no ārzemēm, jautājumiem saistībā ar darbnespējas
lapām, kā arī ar iedzīvotāju jautājumiem saistībā ar personu apliecinošo u.c.
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Nolēma:
1. Ekonomikas ministrijai sagatavot līgumprojektu ar SIA “Tet” par vienoto
uzziņas tālruņa ieviešanu un iesniegt Valsts kancelejā.
2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam sagatavot tiesību akta
projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā
Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” (turpmāk – projekts),
atbilstoši koordinācijas grupas sēdē atbalstītajiem institūciju
sagatavotajiem priekšlikumiem, sagatavoto projektu iesniegt Valsts
kancelejā tā tālākai virzībai izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 19. marta
ārkārtas sēdē.
3. Institūcijām sagatavot priekšlikumus par problēmjautājumiem, kurus
nepieciešams risināt ārpus Ministru kabineta 2020. gada 12. marta
rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ietvariem.
Priekšlikumus iesniegt Tieslietu ministrijai līdz š.g. 19. marta darba dienas
beigām.
4. Turpmāk koordinācijas grupas sēdēs sniegtā informācija būs ar ierobežotas
pieejamības statusu.
5. Nepieciešamības gadījumā, nākamā koordinācijas grupas sēde notiks
š.g. 20. martā plkst. 13.00, Ministru prezidenta zālē (3.stāvā), Brīvības
bulvārī 36, Rīgā.
Sanāksmi slēdz plkst. 16.16.
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