
 

 

STARPINSTITŪCIJU DARBĪBAS KOORDINĀCIJAS GRUPAS 

SĒDES 

PROTOKOLS 
Rīgā 

 

24.04.2020.                                     Nr. 22-1.32/24 

 

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 

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 sekretāres vietnieks 

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 

VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes Civilās aizsardzības 

sistēmas darbības koordinēšanas nodaļas vecākais inspektors 

D.Mūrmane-

Umbraško 

D.Trofimovs 

I.Alliks 

 

E.Turka 

I.Braunfelde 

R.Kronbergs 

L.Medina 

 

M.Cepurītis 

J.Citskovskis 

I.Gailīte 

 

D.Holma 

J.Garisons 

 

V.Rakstiņš 

L.Lejiņa 

D.Lucaua 

K.Cirsis 

A.Pelšs 

I.Stepanova 

D.Vilsone 

E.Valantis 

 

A.Vlads 

A.Grišins 

 

A.Rogozins 

K.Druvaskalns 

O.Āboliņš 

I.Zitāns 

 

V.Zitāns 
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Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un 

sociālajos jautājumos 

Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta 

Plānošanas  nodaļas vecākais referents 

 

I.Rudzīte 

 

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. 

Krīzes vadības padomes sekretariāts aicina š.g. 27. aprīlī organizēt koordinācijas 

grupas sēdi, kurā pārrunātu aktuālo saistībā ar informatīvā ziņojuma projektu 

saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežojumu samazināšanu vai atcelšanu.  

Ārlietu ministrija atkārtoti aktualizē jautājumu par medicīnisko un dezinfekcijas 

līdzekļu izvešanas ierobežojumiem Eiropas Savienībā. 

Kultūras ministrija aktualizē jautājumu par Covid-19 izplatības ierobežojumiem 

un to termiņiem pēc ārkārtējās situācijas. 

Nolēma: 

1. Krīzes vadības padomes sekretariātam līdz nākamajai koordinācijas grupas 

sēdei iesniegt koordinācijas grupas locekļiem sagatavotos materiālus 

informatīvā ziņojuma projektam. 

2. Institūcijām ņemt vērā, ka turpmāk, gatavojot priekšlikumus rīkojuma 

projektam “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma 

projektā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – 

rīkojuma projekts), nepieciešams rūpīgi izvērtēt tā tiesiskā ietvara 

risinājumu, ņemot vērā likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma 

stāvokli” 8. panta 1. un 2. daļā noteikto, kā arī, ņemot vērā likumos “Par 

valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 

izplatību” un “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un 

pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” ietverto. Pirms 

priekšlikuma virzīšanas rīkojuma projektam, izvērtēt, vai priekšlikumu 

nevar ietvert nozares saistošajos normatīvajos aktos. Sniegt skaidrojumu, 

kāpēc priekšlikuma virzībai izvēlēts rīkojuma projekts. 

3. Turpmāk rīkojuma projektā tiks iekļauti tikai koordināciju grupas sēžu 

laikā apstiprināti priekšlikumi. 
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4. Atkārtoti veikt diskusiju par Covid-19 izplatības ierobežojumiem un to 

termiņiem pēc ārkārtējās situācijas nākamajā koordinācijas grupas sēdē. 

5. Institūcijām, kurām nepieciešams sagatavot precizējumus sniegtajai 

informācijai Krīzes vadības padomes sekretariāta sagatavotajā tabulā par 

informāciju par ierobežojumu saistībā ar Covid-19 izplatību samazināšanu 

vai atcelšanu, sagatavotos precizējumus nosūtīt elektroniski uz e-pasta 

adresi: covid@vugd.gov.lv. 

6. Ekonomikas ministrijai sagatavot priekšlikuma rīkojuma projektam par 

deleģējumu Ekonomikas ministram izdot regulējumu saistībā ar 

ārzemniekiem, kuri darba pienākumu veikšanai ieceļo Latvijas teritorijā, 

redakciju, kā arī gatavot Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu, kurā 

tiktu ietverti Ekonomikas ministrijas un Latvijas Investīciju un attīstības 

aģentūras sagatavotie priekšlikumi saistībā ar iepriekš minēto. Sagatavoto 

Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu saskaņot ar Veselības ministriju, 

Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Ārlietu ministriju. 

7. Nākamā koordinācijas grupas sēde notiks š.g. 27. aprīlī plkst. 14.00. 

 

Sanāksmi slēdz plkst. 15.02. 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants          M.Baltmanis 
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