
 

 

STARPINSTITŪCIJU DARBĪBAS KOORDINĀCIJAS GRUPAS 

SĒDES 

PROTOKOLS 
Rīgā 

 

29.04.2020.                                     Nr. 22-1.32/27 

 

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 

sekretāra vietniece 

Finanšu ministrijas valsts sekretāre 

Finanšu ministrijas administrācijas vadītāja 

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 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 

B.Bāne 

I.Braunfelde 

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 

 

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 

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis 

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks tautsaimniecības 

jautājumos 

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un 

sociālajos jautājumos 

Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta 

Plānošanas  nodaļas vecākais referents 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Investīciju 

projektu departamenta direktors 

 

V.Zitāns 

G.Kaminskis 

 

A.Salmiņš 

 

I.Rudzīte 

 

R.Šteins 

 

Ģ.Blumers 

 

Protokolē: VUGD Plānošanas un koordinācijas nodaļas vecākā speciāliste 

E.Šenberga. 

 

Sanāksmi sāk plkst. 14.00 

 

Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas (turpmāk – koordinācijas grupa) 

vadītājs M.Baltmanis iepazīstina ar sēdes darba kārtību. 

 

Aizsardzības ministrija aktualizē jautājumu par individuālo aizsardzības līdzekļu 

(turpmāk – IAL) ražošanas procesu Latvijas uzņēmumos.  

 

Ministru prezidenta padomnieks nacionālās drošības jautājumos aktualizē 

jautājumu par komunikācijas koordinēšanu saistībā ar ierobežojumu mazināšanu 

vai atcelšanu. 

 

Tieslietu ministrija norāda, ka nepieciešams ministriju viedoklis par valsts 

pārvaldes iestāžu sniegto pakalpojumu atjaunošanas termiņiem, lai pilnīgāk 

saprastu, ko no administratīvā procesa īstenošanas ierobežojumiem būtu 

jāsaglabā, jāmaina vai jāatceļ, tādējādi nodrošinot korektu ministriju sniegtās 

informācijas par ierobežojumiem, institūciju papildus tiesībām un to termiņiem 

pēc ārkārtējās situācijas, analizēšanu. 

 

Iekšlietu ministrija aktualizē jautājumu par vajadzību saistībā ar dezinfekcijai 

izmantojamo spirtu saturošo šķidrumu (dezinfekcijas līdzekļu) apzināšanu un 

izdales koordinēšanu. 

 

Nolēma: 

1. Priekšlikumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežojumu, kas ietverti 

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

situācijas izsludināšanu”, mazināšanu vai atcelšanu virzīt valdībai lēmuma 

pieņemšanai ne ātrāk kā š.g. 7. maija Ministru kabineta sēdē.  
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2. Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto priekšlikumu par fiziskajām 

aktivitātēm, pulcējoties ārtelpu sporta norišu vietās ārkārtējās situācijas 

laikā, iespējams arī virzīt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 5. maija sēdē. 

3. Turpmāk ministrijām ārkārtējās situācijas ietvaros komunikācijā par 

Covid-19 izplatības ierobežojumu iespējamu mazināšanu vai atcelšanu 

norādīt konkrētus termiņus, iepriekš tos saskaņojot koordinācijas grupā, ja 

nepieciešams arī ietverot pārejas periodu.  

4. Lai nodrošinātu likuma “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas 

laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” 16. pantā minēto dezinfekcijai 

izmantojamo spirtu saturošo šķidrumu vajadzību apzināšanu un koordinētu 

dezinfekcijai izmantojamo spirtu saturošo šķidrumu sadali: 

4.1. Nodrošinājuma valsts aģentūra nodot aktuālu informāciju par pieejamā 

dezinfekcijai izmantojamā spirtu saturošā šķidrum daudzumu Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestam; 

4.2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izvērtē Nodrošinājuma 

valsts aģentūras  un Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu 

centra sniegto informāciju par noliktavās esošā vai iegādei plānotā 

dezinfekcijai izmantojamā spirtu saturoša šķidruma daudzumu, un, 

pamatojoties uz Prioritāro institūciju un vajadzību saraktā iekļauto 

informāciju, informē Nodrošinājuma valsta aģentūru par dezinfekcijai 

izmantojamā spirtu saturošā šķidruma nepieciešamību; 

4.3. Iekšlietu ministrs lemj par dezinfekcijai izmantojamā spirtu saturošā 

šķidruma izmantošanu telpu un virsmu dezinfekcijai; 

4.4. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izsniedz pieprasījumu 

Nodrošinājuma valsts aģentūrai izsniegt dezinfekcijai izmantojamo 

spirtu saturošo šķidrumu attiecīgajai institūcijai, kas ir iekļauta 

Prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā; 

4.5. Nodrošinājuma valsts aģentūra izsniedz dezinfekcijai izmantojamo 

spirtu saturošo šķidrumu, pamatojoties uz Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta izsniegto pieprasījumu.  

5. Konceptuāli atbalstīt Valsts kancelejas priekšlikumu rīkojuma projektam 

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

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

kārtību un termiņiem kādā tiek publicēta informācija par institūciju 

veiktajiem iepirkumiem Covid-19 izplatības ierobežošanas ietvaros. Valsts 

kancelejai precizēt iepriekš minētā priekšlikuma redakciju. 

6. Atbalstīt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (turpmāk – LIAA) 

precizēto redakciju Ekonomikas ministrijas iesniegtajam priekšlikumam 



  4  
 

 
 

rīkojuma projektam par deleģējumu ekonomikas ministram, saskaņojot ar 

veselības ministru, noteikt kritērijus ārvalstniekiem, kuru ievešana 

nepieciešama Latvijas komersantu saistību izpildei, ņemot vērā 

nosacījumu, ka, uz šo noteikto kritēriju pamata, LIAA izsniedz 

apliecinājumu. Par turpmākiem ierobežojumu atvieglojumiem, kas saistīti 

ar LIAA, vienoties saskaņā ar ministriju sniegtās informācijas par 

ierobežojumiem, institūciju papildus tiesībām un to termiņiem pēc 

ārkārtējās situācijas, analīzi. 

7. 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. 30. aprīļa 

sēdē. 

8. Nākamā koordinācijas grupas sēde notiks š.g. 5. maijā plkst. 8.00. 

 

Sanāksmi slēdz plkst. 16.09 

 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants          M.Baltmanis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 


