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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 valsts sekretāre 

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 

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

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 

Ministru prezidenta biroja vadītājs 

Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta direktors 

Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs 

D.Mūrmane-

Umbraško 

D.Trofimovs 

I.Alliks 

E.Balševics 

 

B.Bāne 

M.Cepurītis 

 

J.Citskovskis 

J.Garisons 

R.Kronbergs 

L.Lejiņa 

A.Pelšs 

I.Stepanova 

E.Valantis 

D.Vilsone 

D.Holma 

 

I.Skrodele 

L.Medina 

V.Rakstiņš 

 

A.Grišins 

A.Rogozins 

 

K.Druvaskalns 

V.Zitāns 

 

K.Nikolajeva 

J.Patmalnieks 

K.Lore 

M.Staķis 
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Latvijas Pašvaldību Savienība 

Robežsardze 

Finanšu ministrija 

Finanšu ministrija 

 

G.Kaminskis 

G.Pujāts 

I.Šņucins 

J.Salmiņa 

 

Protokolē: VUGD Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības nodaļas vecākais 

speciālists R.Millers 

 

Sanāksmi sāk plkst. 14.00. 

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 pēdējās diennakts laikā ir reģistrēti 17 pozitīvi COVID-19 gadījumi, bet 

ir parādījušies pirmie gadījumi, kad vairs nevar izsekot inficēšanās avotam. 

 

 

Nolēma:  

1. Ka SIA “Rīgas satiksmes” autobusi tiks iesaistīti, lai nodrošinātu to 

iedzīvotāju nogādāšanu dzīves vietā (Rīgas pilsētas robežās), kuriem nav 

privātā transportlīdzekļa vai nav nekādu citu iespēju nokļūt dzīves vietā. 

2. 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 institūciju 

sagatavotajiem priekšlikumiem, sagatavoto projektu iesniegt Valsts 

kancelejā tā tālākai virzībai izskatīšanai Ministru kabinetā.  

3. Valsts Robežsardzei uzdots atsūtīt grozījumu projektu Ministru kabineta 

2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu” gadījumam, ja būs nepieciešami stingrāki pasākumi uz 

valsts robežām. 

4. Pārcelt uz nākamās sēdes darba kārtību neizdiskutētos tematus 

(7.Nākotnes scenāriji un 8.Psihoemocionālais atbalsts iedzīvotājiem). 

5. Ekonomikas ministram/ministrijai līdz 26. martam precizēt terminu 

“tirdzniecības centrs”. 
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6. Lai iegūtu personas datus ir nepieciešams skaidri definēt mērķi, kāpēc un 

kādi personas dati ir nepieciešami, vienlaikus nepieciešams definēt 

veicamās darbības ar personas datiem, attiecīgo personu datu 

izmantošanas jautājumus nepieciešams diskutēt ar Datu valsts inspekciju. 

7. Nākamā koordinācijas grupas sēde videokonferences formātā notiks 

piektdien, 27. martā. 

 

Sanāksmi slēdz plkst. 17:34. 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants          M.Baltmanis 

 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR  

LAIKA ZĪMOGU 


