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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 

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 

Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs 

Krīzes vadības padomes sekretariāts  

VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes Civilās aizsardzības 

sistēmas darbības koordinēšanas nodaļas vecākais inspektors 

Datu valsts inspekcijas direktore  

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis 

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks tautsaimniecības 

jautājumos 

D.Mūrmane 

Umbraško 

D.Trofimovs 

I.Alliks 

 

E.Balševics 

 

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 

M.Staķis 

K.Druvaskalns 

 

V.Zitāns 

J.Macuka 

G.Kaminskis 

 

A.Salmiņš 



  2  
 

 
 

Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta 

Plānošanas nodaļas vecākais referents 

Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta 

Plānošanas  nodaļas vecākais referents 

 

M.Ludbāržs 

 

R.Šteins 

Protokolē: VUGD Plānošanas un koordinācijas nodaļas vecākā speciāliste 

E.Šenberga 

 

Sanāksmi sāk plkst. 10.00 

Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas (turpmāk – koordinācijas grupa) 

vadītājs M.Baltmanis aicina izrunāt Valsts kancelejas sniegtos priekšlikumus 

tiesību akta projektam “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta 

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

projekts), kā arī jau sagatavotas redakcijas grozījumiem. Priekšlikumus, par 

kuriem nepciešams izvērst diskusiju, aicina izrunāt nākamajā koordinācijas 

grupas sanāksmē. 

Iekšlietu ministrija aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektā ietverto par 

informācijas pieprasījumu par personām, kurām var būt noteikts inficēto vai 

kontaktpersonu statuss, elektronisko sakaru komersanietiem un par veselības 

pārbaudēm Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes 

amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm ietvert arī likumprojektā par 

valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem saistībā 

ar COVID-19 izplatību. 

Nolēma:  

1. Tieslietu ministrija sniedz skaidrojumu par rīkojuma projektā ietverto 

ierobežojumu, kas attiecināms uz reliģiskajām organizācijām, 

interpretāciju. Tieslietu ministrija skaidrojumu iesniedz arī Kultūras 

ministrijai. 

2. Atbildīgajām institūcijām sagatavot skaidrojumus un informēt sabiedrību 

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

ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ietvertā regulējuma piemērošanu. 

Komunikācija jānodrošina izmantojot komunikācijas kanālus, ko lieto 

attiecīgā mērķa grupa, tostarp institūcijām skaidrojumi jāpublicē savās 

oficiālajās mājas lapās, vienotajā tīmekļvietnē www.covid19.gov.lv; 

www.lvportals.lv; www.mk.gov.lv, kā arī citās komunikācijas platformās, 

aptverot pēc iespējas plašāku loku. 

http://www.covid19.gov.lv/
http://www.lvportals.lv/
http://www.mk.gov.lv/
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3. Ekonomikas ministrijai veikt grozījumus Ekonomikas ministra 2020. gada 

20. marta rīkojumā Nr. 1-6.1/2020/51 “Par sociālās distancēšanās 

nodrošināšanu tirdzniecības vietās”, nosakot, ka noteikto drošības prasību 

ievērošana tirdzniecības vietās ir tirgotāju atbildība. 

4. Visām ministrijām nodrošināt ar informāciju komunikatorus, lai varētu 

sniegt skaidrojumus par Ministru kabineta š.g. 29. marta ārkārtas sēdē 

nolemto. 

5. 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 kabineta š.g. 29. marta 

ārkārtas sēdē. 

 

Sanāksmi slēdz plkst. 11.40. 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants          M.Baltmanis 

 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR  

LAIKA ZĪMOGU 


