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Sanāksmi vada:  

VUGD priekšnieka vietnieks M.Baltmanis 

Piedalās: 

Veselības ministrijas valsts sekretāre 

 

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs 

Labklājības ministrijas valsts sekretārs 

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 

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 

Latvijas Tirgotāju Asociācija 

Finanšu ministrija 

Kultūras ministrija 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

D.Mūrmane-

Umbraško 

D.Trofimovs 

I.Alliks 

 

M.Cepurītis 

J.Citskovskis 

J.Garisons 

R.Kronbergs 

L.Lejiņa 

A.Pelšs 

I.Stepanova 

E.Valantis 

D.Holma 

 

I.Skrodele 

L.Medina 

 

V.Rakstiņš 

A.Grišins 

A.Rogozins 

 

K.Druvaskalns 

V.Zitāns 

 

K.Nikolajeva 

H.Danuševics 

I.Braunfelde 

U.Zariņš 

E.Turka 

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis 

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks tautsaimniecības 

jautājumos 

G.Kaminskis 

A.Salmiņš 
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Protokolē: VUGD Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības nodaļas vecākais 

speciālists R.Millers 

 

Sanāksmi sāk plkst. 13.03. 

 

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 no vairāk kā 1000 veiktajiem testiem ir reģistrēti 

36 pozitīvi COVID-19 gadījumi. Kopumā testēti vairāk kā 11 000 cilvēku. 

 

Nolēma:  

1. Krīzes vadības padomes sekretariātam nosūtīt ziņojumu par 

iespējamajiem scenārijiem līdz 30. martam Ministru kabinetam un SDK 

grupai.  

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.  

3. Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Labklājības ministriju, 

Tieslietu ministriju, Valsts kanceleju, Ministru prezidenta biroju un 

Latvijas pašvaldību savienību vienoties par nepieciešamiem 

socioloģiskiem pētījumiem un iespējamiem iedzīvotāju psiho emocionāla 

atbalsta pasākumiem.  

4. Atbalstīt Aizsardzības ministrijas priekšlikumu par vienotu iegādes, 

uzglabāšanas un izdales algoritma izstrādi iesaistot Aizsardzības 

ministriju un tās institūcijas (Valsts aizsardzības militāro objektu un 

iepirkumu centrs, Nacionālie bruņotie spēki). 

5. Nākamā koordinācijas grupas sēde videokonferences formātā notiks 

svētdien, 28. martā plkst. 13:00. 
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Sanāksmi slēdz plkst. 16:02. 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants          M.Baltmanis 

 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR  

LAIKA ZĪMOGU 


