STARPINSTITŪCIJU DARBĪBAS KOORDINĀCIJAS GRUPAS
SĒDES
PROTOKOLS
Rīgā

25.05.2020.
Sanāksmi vada:
VUGD priekšnieka vietnieks
Piedalās:
Veselības ministrijas valsts sekretāre
Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs
Labklājības ministrijas valsts sekretārs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts
sekretāra vietniece
Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece
Finanšu ministrijas administrācijas vadītāja
Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta direktora
vietniece
Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta Iepirkumu
politikas un valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas
politikas nodaļas vadītāja
Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta Iepirkumu
politikas un valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas
politikas nodaļas vecākā eksperte
Tieslietu ministrijas valsts sekretārs
Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece
Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta direktore
Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta
Konstitucionālu tiesību nodaļas vadītāja
Ministru prezidenta padomnieks nacionālās drošības
jautājumos
Ministru prezidenta padomniece juridiskajos 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 sekretāra vietnieks
Ārlietu ministrijas valsts sekretārs
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M.Baltmanis
D.MūrmaneUmbraško
D.Trofimovs
I.Alliks
E.Turka
J.Salmiņa
I.Braunfelde
A.Leitāne-Šķēle
I.Bērziņa

L.Jaunroze
R.Kronbergs
L.Medina
S.Armagana
I.Brīnuma
M.Cepurītis
I.Skrodele
J.Citskovskis
I.Gailīte
D.Holma
J.Garisons
V.Rakstiņš
L.Lejiņa
D.Lucaua
K.Cirsis
A.Pelšs
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Satiksmes ministrijas valsts sekretāre
Kultūras ministrijas valsts sekretāre
Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra p.i.
Ekonomikas ministrijas Energoefektivitātes un krīzes vadības
departamenta direktore
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
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

I.Stepanova
D.Vilsone
E.Valantis
Z.Gulbe
A.Vlads
A.Grišins
A.Rogozins
K.Druvaskalns
O.Āboliņš
I.Zitāns
V.Zitāns
A.Salmiņš
I.Rudzīte
M.Ludbāržs
R.Šteins

Protokolē: VUGD Plānošanas un koordinācijas nodaļas vecākā speciāliste
E.Šenberga.
Sanāksmi sāk plkst. 15.01
Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas (turpmāk – koordinācijas grupa)
vadītājs M.Baltmanis izsaka pateicību visiem par ieguldīto darbu, iepazīstina ar
sēdes darba kārtību.
Izglītības un zinātnes ministrija aktualizē jautājumu par Veselības ministrijas,
Ārlietu ministrijas un Iekšlietu ministrijas informācijas par indikatoriem, kas
attiecas uz turpmāko lēmumu saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu
pieņemšanu (turpmāk – ziņojums), sniegšanas valdībā kārtību.
Iekšlietu ministrija informē par saņemto vēstuli no A/S “Air Baltic Corporation”,
kurā tiek aktualizēts jautājums par apliecinājumu par noteikto prasību, saistībā ar
Covid-19 izplatības ierobežošanu ievērošanu, vākšanu no personām, kuras
ierodas Latvijas Republikā.
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Nolēma:
1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam nosūtīt iesaistītajām
institūcijām likumprojekta “Covid-19 infekcijas izplatības pārvarēšanas
likums” (indikatīvais nosaukums) un likumprojekta “Grozījumi
“Epidemioloģiskās drošības likumā”” darba materiālus ar sēdes laikā
institūciju sniegtajiem priekšlikumiem. Institūcijām veikt nepieciešamos
precizējumus likumprojektos, atbilstoši norādītajam likumprojektu darba
materiālu komentāros, precizētās redakcijas un priekšlikumus iesniegt
attiecīgi Tieslietu ministrijai vai Veselības ministrijai līdz š.g. 26. maija
plkst. 12.00.
2. Tieslietu ministrijai un Veselības ministrijai veikt precizējumus iepriekšējā
punktā minētajos likumprojektos un iesniegt precizētās likumprojektu
redakcijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam nodošanai
saskaņošanai institūcijām nākamajā koordinācijas grupas sēdē.
3. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam sagatavot rīkojuma projektu
“Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” atbilstoši koordinācijas grupas sēdē
atbalstītajiem priekšlikumiem.
4. Veselības ministrijai, Ārlietu ministrijai un Iekšlietu ministrijai turpmāk
izvērtēt ziņojumu sniegšanas nepieciešamību Ministru kabineta sēžu laikā.
Atbalstīt Valsts kancelejas priekšlikumu institūciju ziņojumus sniegt
Ministru kabineta š.g. 28. maija sēdē, kurā tiks izskatīti iepriekšējos
punktos minētie tiesību aktu projekti.
5. Nosacījumus, kas saistīti ar apliecinājumu sniegšanu, izskatīt, kad tiks
izskatīta iespēja noteikt ierobežojumu, kas saistīti ar pašizolācijas procesu,
atvieglošanu.
6. Nākamā koordinācijas grupas sēde notiks š.g. 27. maijā plkst. 14.00.
Sanāksmi slēdz plkst. 19.24
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants

M.Baltmanis

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU

