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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 

Ministru prezidenta padomniece juridiskajos jautājumos 

Ministru prezidenta parlamentārā sekretāre 

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 

D.Mūrmane-

Umbraško 

D.Trofimovs 

I.Alliks 

 

E.Turka 

I.Braunfelde 

R.Kronbergs 

L.Medina 

 

M.Cepurītis 

I.Skrodele 

E.Siliņa 

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 
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VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes Civilās aizsardzības 

sistēmas darbības koordinēšanas nodaļas vecākais inspektors 

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas 

vecākā inspektore 

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks tautsaimniecības 

jautājumos 

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un 

sociālajos jautājumos 

Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta 

Plānošanas  nodaļas vecākais referents 

 

V.Zitāns 

 

A.Vītola 

 

A.Salmiņš 

 

I.Rudzīte 

 

R.Šteins 

 

Protokolē: VUGD Plānošanas un koordinācijas nodaļas vecākā speciāliste 

E.Šenberga. 

Sanāksmi sāk plkst. 14.02. 

Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas (turpmāk – koordinācijas grupa) 

vadītājs M.Baltmanis iepazīstina ar sēdes darba kārtību. 

Krīzes vadības padomes sekretariāts iepazīstina ar galvenajiem pamatprincipiem, 

kas ietverti sagatavotajā informatīvā ziņojuma projektā saistībā ar Covid-19 

izplatības ierobežojumu samazināšanu vai atcelšanu (turpmāk – informatīvā 

ziņojuma projekts). Ierosina koordinācijas grupai sagatavot protokollēmuma 

projektu Ministru kabineta š.g. 28. aprīļa sēdei. 

Atsevišķas institūcijas norāda par nepieciešamību proaktīvi pieņemt lēmumus par 

konkrētiem ierobežojumu termiņiem, lai institūciju sektori varētu plānot 

turpmāko darbu. 

Aizsardzības ministrija aicina izvērtēt iespēju rīkojuma projektā “Grozījumi 

Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu”” ietvert tiesības Ādažos uzbūvēto sporta laukumu 

(NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupai paredzētās infrastruktūras 

ietvaros) pieņemt ekspluatācijā ārpus ierastās kārtības. 

Tieslietu ministrija aktualizē jautājumu par konvojēšanas organizēšanu, lai 

nodrošinātu tiesas sēdes, kurās tiek izskatītas lietas, kas ietver valsts noslēpumu.  

Nolēma: 

1. Koordinācijas grupas locekļiem detalizēti iepazīties ar Krīzes vadības 

padomes sekretariāta sagatavoto informatīvā ziņojuma projektu. 
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 

 
 

2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam sagatavot Ministru kabineta 

sēdes protkollēmuma projektu, ietverot tajā informatīvā ziņojuma projekta 

VI nodaļā minētos priekšlikumus, kā arī norādot provizoriskos termiņus, 

sagatavoto protokollēmuma projektu saskaņot koordinācijas grupā 

nākamās sēdes laikā. 

3. Koordinācijas grupai turpināt darbu ar institūciju sniegtās informācijas par 

ierobežojumiem, institūciju papildus tiesībām un to termiņiem pēc 

ārkārtējās situācijas analizēšanu šīs nedēļas nākamajās koordinācijas 

grupas sēdēs.  

4. Ekonomikas ministrijas sagatavotā priekšlikuma rīkojuma projektam 

“Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” (turpmāk – rīkojuma projekts) par 

deleģējumu Ekonomikas ministram izdot regulējumu saistībā ar 

ārzemniekiem, kuri darba pienākumu veikšanai ieceļo Latvijas teritorijā, 

redakciju atkārtoti izskatīt nākamajā koordinācijas grupas sēdē. 

5. Aizsardzības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu 

rīkojuma projektam par atļauju individuālās aizsardzības līdzekļus izsniegt 

izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajām vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēm, kuras īsteno pamatizglītību un vidējo izglītību, virzīt 

izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 30. aprīļa sēdē. 

6. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam sagatavot rīkojuma projektu 

atbilstoši koordinācijas grupas sēdē atbalstītajiem institūciju 

sagatavotajiem priekšlikumiem, sagatavoto projektu iesniegt Valsts 

kancelejā tā tālākai virzībai izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 28. aprīļa 

sēdē. 

7. Neiekļaut priekšlikumu saistībā ar tiesībām pieņemt ekspluatācijā uzbūvēto 

sporta laukumu Ādažos ārpus ierastās kārtības izskatīšanai rīkojuma 

projektā. 

8. Atbalstīt Tieslietu ministrijas ierosinājumu gatavot priekšlikuma rīkojuma 

projektam par konvojēšanas organizēšanu, lai nodrošinātu tiesas sēdes, 

kurās tiek izskatītas lietas, kas ietver valsts noslēpumu, redakciju. 

9. Nākamā koordinācijas grupas sēde notiks š.g. 28. aprīlī plkst. 8.00. 

 

Sanāksmi slēdz plkst. 15.43 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants          M.Baltmanis 
 

 

 


