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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 

Finanšu ministrijas administrācijas vadītāja 

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs 

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 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 sekretāra vietnieks 

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra p.i. 

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 

VUGD priekšnieks 

D.Mūrmane-

Umbraško 

D.Trofimovs 

I.Alliks 

 

E.Turka 

I.Braunfelde 

R.Kronbergs 

L.Medina 

 

M.Cepurītis 

I.Skrodele 

J.Citskovskis 

I.Gailīte 

 

D.Holma 

J.Garisons 

 

V.Rakstiņš 

L.Lejiņa 

D.Lucaua 

K.Cirsis 

A.Pelšs 

I.Stepanova 

U.Zariņš 

E.Valantis 

 

Z.Gulbe 

 

A.Vlads 

A.Grišins 

 

A.Rogozins 

K.Druvaskalns 

O.Āboliņš 
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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 

I.Zitāns 

 

V.Zitāns 

 

A.Salmiņš 

 

M.Ludbāržs 

 

R.Šteins 

 

Protokolē: VUGD Plānošanas un koordinācijas nodaļas vecākā speciāliste 

E.Šenberga. 

 

Sanāksmi sāk plkst. 13.30 

 

Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas (turpmāk – koordinācijas grupa) 

vadītājs M.Baltmanis iepazīstina ar sēdes darba kārtību.   

 

Valsts kancelejas konsultante stratēģiskās komunikācijas jautājumos aktualizē 

nepieciešamību pēc konkrētākām epidemioloģiskās drošības pasākumu 

vadlīnijām, lai epidemioloģiskās drošības pasākumi nebūtu tik vispārēji 

interpretējami. Aicina veicināt vienotu pieeju, pieņemot turpmākos lēmumus 

nozarēs. 

 

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. Ārlietu ministrijai sagatavot precizētu redakciju priekšlikumam 

rīkojuma projektā iekļaut Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās 

zonas un Šveices valstspiederīgajiem, kā arī personām, kuras 

pastāvīgi dzīvo šajās valstīs, atvieglojumus saistībā ar pārvietošanos 

Eiropas Savienības iekšējās robežās, izskatīšanai nākamajā 

koordinācijas grupas sēdē; 

1.2. neatbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu attiecināt Ministru 

kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu” (turpmāk – rīkojums) 4.22. apakšpunktā 

minēto arī uz izstāžu norises vietām, nepieciešams veikt atkārtotas 

diskusijas; 
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 

1.3. Zemkopības ministrijai sagatavot rīkojumā ietverto normu, saistībā 

ar transportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas laiku, jaunā redakcijā 

izskatīšanai nākamajā koordinācijas grupas sēdē. 

2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam sagatavot rīkojuma projektu 

atbilstoši koordinācijas grupas sēdē atbalstītajiem priekšlikumiem, 

sagatavoto projektu iesniegt Valsts kancelejā tā tālākai virzībai. 

3. Institūcijām iesniegt priekšlikumus jaunajam Covid likumprojektam savas 

kompetences jomā Tieslietu ministrijai līdz š.g. 20. maijam. 

4. Ja institūcijām ir kādi priekšlikumi š.g. 19. maija Eiropas komisijas 

ģenerāldirektorātu (DG SANTE, DG ECHO, DG MOVE) un dalībvalstu 

sanāksmei par jautājumiem saistībā ar pasažieru pārvadājumu 

ierobežojumu daļēju atcelšanu (vienota pieeja Eiropas Savienībā) pēc šī 

gada 15.jūnija, informāciju iesūtīt uz e-pasta adresi covid@vugd.gov.lv.  

5. Nākamā koordinācijas grupas sēde notiks š.g. 20. maijā plkst. 14.00. 

 

Sanāksmi slēdz plkst. 15.35 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants          M.Baltmanis 
 


