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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 

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece 

Ministru prezidenta padomnieks nacionālās drošības 

jautājumos 

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 

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

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 priekšnieks  

VUGD priekšnieka vietnieks 

VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes Civilās aizsardzības 

sistēmas darbības koordinēšanas nodaļas vecākais inspektors 

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks tautsaimniecības 

jautājumos 

D.Mūrmane-

Umbraško 

D.Trofimovs 

I.Alliks 

 

E.Turka 

L.Medina 

 

M.Cepurītis 

J.Citskovskis 

 

D.Holma 

J.Garisons 

 

V.Rakstiņš 

L.Lejiņa 

D.Lucaua 

K.Cirsis 

A.Pelšs 

I.Stepanova 

U.Zariņš 

E.Valantis 

 

A.Vlads 

A.Grišins 

 

A.Rogozins 

K.Druvaskalns 

O.Āboliņš 

I.Zitāns 

 

V.Zitāns 

 

A.Salmiņš 

 



Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un 

sociālajos jautājumos 

Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta 

Plānošanas nodaļas vecākais referents 

Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta 

Plānošanas  nodaļas vecākais referents 

Datu valsts inspekcijas direktore 

 

I.Rudzīte 

 

M.Ludbāržs 

 

R.Šteins 

J.Macuka 

 

Protokolē: VUGD Plānošanas un koordinācijas nodaļas vecākā speciāliste 

E.Šenberga. 

Sanāksmi sāk plkst. 15.00. 

Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas (turpmāk – koordinācijas grupa) 

vadītājs M.Baltmanis iepazīstina ar sēdes darba kārtību. 

Tieslietu ministrija informē par plānotajiem grozījumiem likumā “Par valsts 

institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību”. 

Aizsardzības ministrija aktualizē jautājumu par vienotu institūciju komunikāciju 

saistībā ar iepirkumiem ārkārtējās situācijas laikā. 

Ārlietu ministrija aktualizē jautājumu par medicīnisko un dezinfekcijas līdzekļu 

izvešanas ierobežojumiem Eiropas Savienībā. 

Nolēma: 

1. Institūcijām, kuras saredz nepieciešamību sagatavot priekšlikumus 

likumprojektam “Grozījumi likumā “Par valsts institūciju darbību 

ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību””, sagatavoto 

priekšlikumus iesniegt līdz š.g. 21. aprīļa darba dienas beigām Tieslietu 

ministrijas valsts sekretāra vietniecei L.Medinai. 

2.  Atbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas sagatavoto 

priekšlikumu rīkojuma projektam “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 

12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” 

(turpmāk – rīkojuma projekts) par iespēju veikt attālināti teritorijas 

plānošanas publiskās apspriešanas procesu. Ņemt vērā Latvijas Pašvaldību 

savienības iebildi – ārkārtējās situācijas atkārtotas pagarināšanas gadījumā, 

atkārtoti meklēt risinājumus teritorijas plānošanas publiskās apspriešanas 

procesam. 

3.  Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Datu valsts inspekciju sagatavot 

precizētu priekšlikuma rīkojuma projektam par Centrālās statistikas 

pārvaldes tiesībām pieprasīt informāciju iestādēm par iedzīvotāju 

kontaktpersonām redakciju un līdz š.g. 22. aprīlim iesniegt Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (covid@vugd.gov.lv). 

mailto:covid@vugd.gov.lv
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 

4. Ekonomikas ministrijai sagatavot priekšlikumu par Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūras iesaisti vīzu izsniegšanā ārzemniekiem un iespēju 

piemērot atsevišķus nosacījumus ārzemniekiem, kuri, ārkārtējās situācijas 

ietvaros, ieradušies sniegt pakalpojumus Latvijas uzņēmumiem, redakcijas, 

iekļaušanai rīkojuma projektā un iesniegt Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienestam (covid@vugd.gov.lv). 

5. Institūcijām, kuras veic iepirkumus Covid-19 ierobežošanai un 

pārvarēšanai,  līdz š.g. 22. aprīlim iesniegt priekšlikumus par publicējamo 

informāciju (saistībā ar iepirkumiem) Valsts kancelejas uzturētajā 

tīmekļvietnē www.covid19.gov.lv. 

6. Institūcijām aizpildīt Krīzes vadības padomes sekretariāta sagatavoto 

tabulu, ņemot vērā Valsts kancelejas precizējumus, ar prasīto informāciju, 

lai izvērtētu iespēju īstenot ierobežošanas pasākumu mazināšanu vai 

atcelšanu. Informāciju iesniegt līdz š.g. 21. aprīļa darba dienas beigām. 

7. Institūcijām iepazīties ar Latvijas Pašvaldību savienības iesniegto 

priekšlikumu rīkojuma projektam par atvieglotu kārtību speciālās 

piemaksas par darbu, kas saistīts ar īpašu risku, piešķiršanai un izvērtēt, vai 

priekšlikums atbalstāms, vienoties par iespējamo priekšlikuma redakciju 

izskatīšanai nākamajā koordinācijas grupas sēdē. 

8. Turpmāk institūcijām saņemtos jautājumus no medijiem iesniegt Valsts 

kancelejas konsultantei stratēģiskās komunikācijas jautājumos D.Holmai, 

lai nodrošinātu vienotu institūciju komunikāciju. 

9. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, ņemot vērā koordinācijas 

grupas sēdē izteiktos priekšlikumus, 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 atkārtotai 

saskaņošanai iesaistītajām institūcijām.  

10. Turpināt izvērtēt situāciju par medicīnisko un dezinfekcijas līdzekļu 

izvešanas ierobežojumiem, ņemot vērā Veselības ministrijas izteiktās 

bažas. 

11.  Nākamā koordinācijas grupas sēde notiks š. g. 22. aprīlī. 

 

Sanāksmi slēdz plkst. 15.52. 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants          M.Baltmanis 
 

http://www.covid19.gov.lv/

