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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 

sekretārs 

Finanšu ministrijas Budžeta departamenta direktore 

Ministru prezidenta padomnieks nacionālās drošības 

jautājumos 

Valsts kancelejas direktors 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs  

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs 

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre  

Kultūras ministrijas valsts sekretāre 

Valsts kancelejas konsultante stratēģiskās komunikācijas 

jautājumos 

Ministru prezidenta padomniece juridiskajos jautājumos 

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece  

Aizsardzības ministrijas Krīzes vadības departamenta 

direktors  

Valsts policijas priekšnieka p.i. 

Valsts robežsardzes Eiropas Savienības lietu pārvaldes 

priekšnieks 

Krīzes vadības padomes sekretariāts 

VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes Civilās aizsardzības 

sistēmas darbības koordinēšanas nodaļas vecākais inspektors 

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta juriskonsulte 

Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs 

 

D.Mūrmane-

Umbraško 

D.Trofimovs 

I.Alliks 

E.Balševics 

 

T.Trubača 

M.Cepurītis 

 

J.Citskovskis 

J.Garisons 

R.Kronbergs 

L.Lejiņa 

A.Pelšs 

I.Stepanova 

D.Vilsone 

D.Holma 

 

I.Skrodele 

L.Medina 

V.Rakstiņš 

 

A.Grišins 

A.Rogozins 

 

K.Druvaskalns 

V.Zitāns 

 

K.Nikolajeva 

M.Staķis 
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Protokolē: VUGD Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības nodaļas vecākais 

speciālists R.Millers 

 

Sanāksmi sāk plkst. 10.00. 

Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas (turpmāk – koordinācijas grupa) 

vadītājs M.Baltmanis iepazīstina ar sēdes darba kārtību.  

Veselības ministrijas valsts sekretāre D.Mūrmane-Umbraško sniedz ziņojumu: 

Latvijā COVID-19 diagnosticēts 180 pacientiem, pēdējās diennakts laikā veikts 

~ 981 izmeklējumi, 41 pozitīvs rezultāts. Kopumā ir vairāk kā 6000 testēto. Uz 

doto brīdi visus ar vīrusu inficētos pacientus var sasaistīt. Lielākā daļa inficējas 

ārzemēs vai no jau inficēta ģimenes locekļa. Avioreiss – patur tiesības pieteikt 

lidmašīnu. Darījums ar Ķīnu atcelts, jo maskas mediķiem neder. Uzrunāts 

Latvijas ražotājs par iespēju nodrošināt daļu Vācijai paredzēto respiratoru 

Latvijai. 

 

Nolēma: 

1. 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 priekšlikumiem un institūciju iesūtītajiem 

priekšlikumiem. Tiesību akta projektu pārsūtīt Valsts kancelejai līdz 24.03.2020. 

plkst. 09:00. 

2. Katra institūcija izskata Tieslietu ministrijas sagatavoto “Krīzes likuma” 

projektu un priekšlikumus līdz dienas beigām nosūta uz e-pasta adresi: 

Laila.Medin@tm.gov.lv. 

3. Lai īstenot vienotu individuālo aizsardzības līdzekļu (turpmāk – IAL) iegādes 

koordināciju Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 

3.1. sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu un Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienestu izveido nepieciešamo IAL sarakstu; 

3.2. sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu izstrādā vienkāršotas tehniskās 

specifikācijas (ja nepieciešams, iesaistot Latvijas Drošības un aizsardzības 

industriju federāciju) katram saraksta resursam; 

3.3. sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu apzin komersantus (vietējā tirgus 

un citus), to piegādes iespējas. 

 

4. Lai īstenotu vienotu dezinfekcijas līdzekļu (turpmāk – DL) iegādes 

koordināciju Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 

mailto:Laila.Medin@tm.gov.lv
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4.1. sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Valsts zāļu aģentūru un Veselības 

inspekciju izveido neieciešamo DL sarakstu; 

4.2. sadarbībā ar Valsts zāļu aģentūru izstrādā vienkāršotas tehniskās 

specifikācijas (ja nepieciešams, iesaistot Latvijas Drošības un aizsardzības 

industriju federāciju) katram saraksta resursam; 

4.3. sadarbībā ar Ekonomikas ministriju apzina komersantus (vietējā tirgus un 

citus), to piegādes iespējas. 

 

5. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam izveidot un saskaņot ar 

Veselības ministriju IAL un DL prioritāro institūciju sarakstu, kā arī iegādes un 

izdales algoritmus. 

 

6. Valsts policijai un Veselības inspekcijai atbilstoši Ministru kabineta 

2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 

4.12.2. un 4.12.3.apakšpunktā noteiktajam, veikt izlases kārtībā personu 

pārbaudes dzīvesvietā.  

 

Nākamā Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas sēde videokonferences 

formātā notiks trešdien vai ceturtdien. 

 

Sanāksmi slēdz plkst. 11:14 

 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants          M.Baltmanis 

 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR  

LAIKA ZĪMOGU 


