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Sanāksmi vada:  
VUGD priekšnieka vietnieks M.Baltmanis 

Piedalās: 

Veselības ministrijas valsts sekretāre 

 

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs 

Labklājības ministrijas valsts sekretārs 

Ministru prezidenta padomnieks nacionālās drošības 

jautājumos 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs  

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre 

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs 

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs 

Valsts kancelejas konsultante stratēģiskās komunikācijas 

jautājumos 

Aizsardzības ministrijas Krīzes vadības departamenta 

direktors  

Valsts policijas priekšnieka p.i. 

Valsts robežsardzes Eiropas Savienības lietu pārvaldes 

priekšnieks 

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Krīzes vadības padomes sekretariāts 

VUGD priekšnieks 

VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes Civilās aizsardzības 

sistēmas darbības koordinēšanas nodaļas vecākais inspektors 

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis 

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks tautsaimniecības 

jautājumos 

Latvijas Pašvaldības savienības padomniece veselības un 

sociālajos jautājumos 

D.Mūrmane 

Umbraško 

D.Trofimovs 

I.Alliks 

 

M.Cepurītis 

J.Garisons 

L.Lejiņa 

D.Lucaua 

A.Pelšs 

R.Kronbergs 

 

D.Holma 

 

V.Rakstiņš 

A.Grišins 

 

A.Rogozins 

K.Cirsis 

K.Druvaskalns 

O.Āboliņš 

 

V.Zitāns 

G.Kaminskis 

 

A.Salmiņš 

 

I.Rudzīte 

Protokolē: VUGD Plānošanas un koordinācijas nodaļas vecākā speciāliste 

E.Šenberga. 

Sanāksmi sāk plkst. 17.00. 
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 

Iekšlietu ministrija aktualizē problēmjautājumu saistībā ar situāciju uz Latvijas-

Lietuvas robežas. Nepieciešams rast risinājumus šīs konkrētās situācijas 

kontekstā kā arī līdzīgām situācijām nākotnē.  

Nolēma: 

1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam sazināties ar biedrību 

“Sarkanais krusts”, lai noskaidrotu biedrības iespējas iesaistīties palīdzības 

sniegšanā, ja Bauskas novada Mežotnes internātvidusskolā tiks izmitinātas 

Covid-19 inficētie ārvalstu pilsoņi un/vai kontaktpersonas. 

2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam izstrādāt rīcības algoritmu 

“Pagaidu izmitināšanas algoritms Eiropas Savienības valstpiederīgajiem, 

kam konstatēts COVID-19, vai kuriem ir saslimšanas simptomi”. Pēc tā 

saskaņošanas ar Veselības ministriju, Iekšlietu ministriju, Valsts policiju, 

Valsts robežsardzi un Latvijas Pašvaldību savienību iesniegt 

apstiprināšanai Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupā. 

3. Noskaidrot Finanšu ministrijas viedokli par Starpinstitūciju darbības 

koordinācijas grupas š.g. 5. aprīļa sēdes dalībnieku atbalstīto priekšlikumu 

– pašvaldību izdevumus, kas saistīt ar Covid-19 inficēto (t.sk. 

kontaktpersonu) ārvalstu pilsoņu karantīnas nodrošināšanu, segt no valsts 

budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. 

Sanāksmi slēdz plkst. 17.48. 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants          M.Baltmanis 

 


