
 

 

STARPINSTITŪCIJU DARBĪBAS KOORDINĀCIJAS GRUPAS 

SĒDES 

PROTOKOLS 
Rīgā 

 

22.04.2020.                                     Nr. 22-1.32/23 

 

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 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  

Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta vadītāja 

Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs  

Aizsardzības ministrijas Krīzes vadības departamenta 

direktors  

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre 

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre 

Kultūras 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 priekšnieks  

VUGD priekšnieka vietnieks 

D.Mūrmane-

Umbraško 

D.Trofimovs 

I.Alliks 

 

E.Turka 

I.Braunfelde 

L.Medina 

 

M.Cepurītis 

I.Skrodele 

E.Siliņa 

J.Citskovskis 

 

D.Holma 

I.Pavlova 

Z.Ozola 

J.Garisons 

 

V.Rakstiņš 

L.Lejiņa 

D.Lucaua 

A.Pelšs 

I.Stepanova 

D.Vilsone 

E.Valantis 

 

A.Vlads 

A.Grišins 

 

A.Rogozins 

K.Druvaskalns 

O.Āboliņš 

I.Zitāns 
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VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes Civilās aizsardzības 

sistēmas darbības koordinēšanas nodaļas vecākais inspektors 

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas 

vecākā inspektore 

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks tautsaimniecības 

jautājumos 

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 

 

V.Zitāns 

 

A.Vītola 

 

A.Salmiņš 

 

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. 

Izglītības ministrija aktualizē jautājumu par drošības pasākumu nodrošināšanu 

izglītības iestādēs saistībā ar Covid-19 ierobežošanu konsultāciju un eksāmenu 

laikā. 

Kultūras ministrija norāda par nepieciešamību izvērtēt potenciālos tiesisko ietvaru 

risinājums, kā tiktu noteikta pakāpeniska ierobežojumu samazināšana vai 

atcelšana pēc ārkārtējās situācijas. Aktualizē jautājumu par saņemtajiem 

piedāvājumiem organizēt kultūras pasākumus, kas varētu būt pielāgoti ārkārtējai 

situācijai. 

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. Ekonomikas ministrijas sagatavoto redakciju priekšlikumam 

rīkojuma projektam par ārzemniekiem, kuri darba pienākumu 

veikšanai ieceļo Latvijas teritorijā, atkārtoti izskatīt nākamajā 

koordinācijas grupas sēdē. 

1.2. Latvijas Pašvaldību savienības priekšlikumu par piemaksām 

pašvaldību institūciju amatpersonām (darbiniekiem) par darbu 

paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 

ierobežošanu un seku novēršanu virzīt izskatīšanai Koronvīrusa 
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izraisītās slimības COVID-19 radīto ekonomisko seku operatīvās 

novēršanas vadības grupai uzņēmējdarbības un nodarbināto 

atbalstam. 

1.3. Aizsardzības ministrijas priekšlikumu rīkojuma projektam par 

mantas atsavināšanas procedūras nepiemērošanu un nodokļa 

atbrīvojuma piešķiršanu individuālajiem aizsardzības līdzekļiem 

(turpmāk – IAL) un dezinfekcijas līdzekļiem un priekšlikumu par 

IAL un dezinfekcijas līdzekļu iepirkumu atbalsta sniegšanai Eiropas 

Savienības dalībvalstīm iekļaut rīkojuma projektā. Aizsardzības 

ministrijai iesniegt minētos priekšlikumus Tieslietu ministrijai, lai 

izskatītu iespējas nodrošināt tā virzību likumprojektam “Grozījumi 

likumā “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā 

saistībā ar Covid-19 izplatību””. 

1.4. Satiksmes ministrijai precizēt sagatavotā priekšlikuma rīkojuma 

projektam par privātajiem un biznesa lidojumiem redakciju un 

iesniegt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam līdz š.g. 

23. aprīļa plkst. 9.00. 

2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai iesniegt Tieslietu 

ministrijai sagatavotos priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā 

“Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-

19 izplatību”” līdz š.g. 22. aprīļa vakaram. 

3. Koordinācijas grupai, pēc Krīzes vadības padomes sekretariāta sniegtā 

ziņojuma Ministru kabinetam un sagatavotās izejas stratēģijas, izskatīt 

koordinācijas grupas sēdē institūciju aizpildīto tabulu ar informāciju par 

ierobežošanas pasākumu mazināšanu vai atcelšanu. 

4. Latvijas Pašvaldību savienībai priekšlikumu par darba vides risku 

novērtēšanas atvieglotu kartību pārrunāt ar Valsts darba inspekciju. 

5. Apstiprināt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sagatavoto 

algoritmu “Covid-19 vīrusa izplatīšanas ierobežošanas pasākumu 

algoritms, ja ārzemniekiem šķērsojot LR teritorijas robežu ir konstatēts 

Covid-19 vai ir saslimšanas simptomi”. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienestam publicēt algoritmu savā tīmekļa vietnē un iesniegt algoritmā 

iesaistītajām institūcijām. 

6. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam nosūtīt Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības dienesta sagatavotās rekomendācijas, kā pareizi 

lietot IAL, visām ministrijām un pašvaldībām. 

7. Izglītības un zinātnes ministrijai iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienības, 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Aizsardzības ministrijas, 

Finanšu ministrijas pārstāvjus informācijas apritē, lai izrunātu jautājumus 

par drošības pasākumu ievērošanu Covid-19 izplatības ierobežošanai 

konsultāciju un eksāmenu norises laikā izglītības iestādēs.  
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8. Lai nodrošinātu pakāpenisku ierobežojumu samazināšanu vai atcelšanu pēc 

ārkārtējās situācijas, iekļaut ziņojumā Ministru kabineta š.g. 28. aprīļa sēdei 

priekšlikumu par deleģējuma paplašināšanu Ministru kabinetam 

Epidemioloģiskās drošības likuma ietvaros. Protokollēmuma projektā 

iekļaut uzdevumu Tieslietu ministrijai, Veselības ministrijai, Ārlietu 

ministrijai, Iekšlietu ministrijai un Valsts kancelejai izvērtēt tiesisko ietvaru 

risinājumus. 

9.  Atkārtot diskusiju par pieļaujamiem kultūras pasākumiem ārkārtējās 

situācijas ietvaros pēc Ministru kabineta š.g. 28. aprīļa sēdes. 

10. Valsts kancelejas uzturētajā tīmekļvietnē www.covid19.gov.lv saistībā ar 

institūciju veiktajiem iepirkumiem publicēt noslēgtos līgumus, ražotāja 

sertifikātus un saņemto atzinumu no laboratorijas. Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienestam uzrunāt Latvijas universitātes un Rīgas Stardiņa 

universitātes testa veikšanai  IAL, lai pārliecinātos par atbilstību ražotāja 

sertifikātā norādītajam, līdz tiek saņemts atzinums no akreditētas 

laboratorijas.  

11. Institūcijām turpmāk nesūtīt lūgumus Veselības ministrijai izskatīt iespēju 

nodrošināt institūciju nodarbināto nosūtīšanu Covid-19 analīžu veikšanai, 

ņemot vērā, ka šobrīd ir ievērojami paplašinātas ģimenes ārstu tiesības 

norīkot cilvēkus veikt Covid-19 analīzes. 

 

Sanāksmi slēdz plkst. 17.25 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants          M.Baltmanis 
 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 


