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VUGD priekšnieks 

VUGD priekšnieka vietnieks 

Datu valsts inspekcijas direktore  

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis 

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks tautsaimniecības 

jautājumos 

Latvijas Pašvaldības savienības padomniece veselības un 

sociālajos jautājumos 

Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta 

Plānošanas nodaļas vecākais referents 

Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta 

Plānošanas  nodaļas vecākais referents 

O.Āboliņš 

I.Zitāns 

J.Macuka 
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A.Salmiņš 

 

I.Rudzīte 
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R.Šteins 

 

Protokolē: VUGD Plānošanas un koordinācijas nodaļas vecākā speciāliste 

E.Šenberga 

 

Sanāksmi sāk plkst. 15.00. 

Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas (turpmāk – koordinācijas grupa) 

vadītājs M.Baltmanis iepazīstina ar sēdes darba kārtību, papildus tiks izskatīts 

Kultūras ministrijas iesniegtais jautājums par Nacionālās elektroniskās 

plašsaziņas līdzekļu padomes izteikto lūgumu un Iekšlietu ministrijas 

priekšlikumi likumprojektam “Iestāžu darbības likums sakarā ar COVID-19 

izplatību”. 

Iekšlietu ministrija lūdz izskatīt arī sagatavoto likumprojektu “Grozījumi Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksā”. 

Izglītības ministrija norāda par nepieciešamību papildināt tiesību akta projekta 

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

ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – rīkojuma projekta) 

4.2. apakšpunktu. 

Ārlietu ministrija aktualizē jautājumu par iedzīvotājiem, kas Latvijā atgriežas 

šķērsojot iekšējās robežas no Lietuvas un Igaunijas. 

Aizsardzības ministrija lūdz izskatīt jautājumu par izsekošanas koordinēšanu, 

izmantojot elektronisko  sakaru komersantu pakalpojumus. 

Ekonomikas ministrija aktualizē jautājumu par uzņēmumu darbiniekiem, kurus 

darba izpildei nepieciešams norīkot darbam ārvalstīs vai kuriem nepieciešams no 

ārvalstīm iebraukt Latvijas Republikā pasūtījumu izpildei. 
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Latvijas Pašvaldību savienība aktualizē jautājumu par sociālās distancēšanās 

ievērošanu privātajās automašīnās starp personām, kuras nedzīvo vienā 

mājsaimniecībā. 

Nolēma:  

1. Izskatot priekšlikumus grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 12. marta 

rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”: 

1.1. Apstiprināt Izglītības ministrijas sniegto priekšlikumu rīkojuma 

projekta 4.2. apakšpunktu izsakot šādā redakcijā “pirmsskolas izglītības 

iestādēm un iestādēm, kas nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu, 

jānodrošina dežūrgrupu darbība, lai nepieciešamības gadījumā 

nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu vecākiem, kas paši 

nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Lai apmeklētu pirmsskolas 

izglītības iestādi, noteikt, ka vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz 

pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un 

ģimene nav pēdējo 14 dienu laikā bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā 

ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, un vecākiem nav 

iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. Pirmsskolas izglītības 

iestādes un iestādes, kas nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu, 

nosaka bērnu vecākiem un citām personām saistošu uzturēšanās kārtību 

šajās iestādēs.” 

1.2. Tieslietu ministrijas priekšlikumu par atļauju reliģiskajām savienībām 

(baznīcām) neatkarīgi no to reģistrācijas sabiedriskā labuma 

organizāciju reģistrā, uz ārkārtējo situācijas laiku ierīkot ziedojuma 

telefonu ietvert likumprojektā  “Grozījumi likumā “Par valsts 

apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem 

sakarā ar Covid-19 izplatību””. 

1.3. Neatbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu uzdot Rīgas pašvaldības 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” nodrošināt Valsts 

ieņēmumu dienesta nodarbināto pārvadāšanai speciāli norīkotus 

transportlīdzekļus. 

1.4. Aizsardzības ministrijas sagatavotos priekšlikumus par individuālo 

aizsardzības līdzekļu (turpmāk – IAL) rezervju veidošanu un to 

iepirkumu procedūrām izskatīt sanāksmē ar Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienestu kontekstā ar rīcības algoritmu IAL izsniegšanai. 
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1.5. Ekonomikas ministrijai veikt diskusiju ar iesaistītajām institūcijām par 

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

ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.16.1 apakšpunktā ietvertā 

uzdevuma izpildi. 

1.6. Izglītības un zinātnes ministrijai pēc Sadarbības sanāksmes š.g. 30. 

marta sēdē nolemtā, sagatavot priekšlikumus rīkojuma projektam par 

valsts dotācijas brīvpusdienām virzīšanu sociāli neaizsargātajām 

grupām vecumā no pirmās līdz devītajai klasei un iesniegt Valsts 

kancelejai.  

1.7. Precizēt rīkojuma projekta 4.12.1.4. apakšpunktu nosakot, personām, 

kuras ieradušās no ārvalstīm, neizmantot sabiedrisko transportu. 

2. Iekļaut ziņu žurnālistus, TV operatorus un fotoreportierus to grupu skaitā, 

kuras tiks izvērtētas, pēc Veselības ministrijas izveidotā algoritma, vai tām 

ir iespēja piemērot tiesības, akūtu elpceļu infekcijas slimību simptomu 

gadījumā, veikt Covid-19 analīzes paātrinātā kārtībā un bez maksas. 

Izvērtējumā tiek ņemta vērā esošā veiktspēja, par prioritāti nosakot 

medicīnas darbiniekus. 

3. Iekšlietu ministrijai vienoties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības un Veselības ministrijas 

pārstāvjiem par Iekšlietu ministrijas sagatavoto priekšlikumu 

likumprojektam “Iestāžu darbības likums sakarā ar COVID-19 izplatību” 

redakciju, lai nodrošinātu tā tālāku virzību. 

4.  Konceptuāli atbalstīt Iekšlietu ministrijas sagatavotā likumprojekta 

“Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” tālāku virzību. 

5.  Datu valsts inspekcijai organizēt tikšanos ar Veselības ministrijas, 

Slimības profilakses un kontroles centra, Valsts policijas, Latvijas 

pašvaldību savienības, Iekšlietu ministrijas un elektronisko sakaru 

komersantu pārstāvjiem, lai izvērtētu elektronisko komersantu informācijas 

par personu, kurām noteikts inficēto vai kontaktpersonu statuss, sniegšanas 

lietderību. 

6.  Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektā 

neiekļaut Veselības ministrijas priekšlikumu – Labklājības ministrijai 

sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un 

pašvaldībām apzināt personas, kuras ir vecākas par 65 gadiem, lai 
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nodrošinātu pārtikas piegādi atbilstoši epidemioloģiskās situācijas attīstībai 

valstī. Šos pienākums turpināt pildīt pašvaldību sociālajiem dienestiem. 

7.  Ekonomikas ministrijai aktualizēt jautājumu tirdzniecības uzņēmumiem 

par iespēju palielināt veiktspēju nodrošināt iedzīvotājiem produktu piegādi 

uz mājām. 

8.  Krīzes vadības padomes sekretariātam nosūtīt prezentāciju par nākotnes 

scenārijiem saistībā ar Covid-19 uz e-pasta adresi covid@vugd.gov.lv š.g. 

31. martā. 

9. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam informāciju par 

turpmākajiem iespējamajiem epidemioloģiskās, sabiedrības drošības un 

veselības aizsardzības attīstības scenārijiem saistībā ar koronavīrusu 

COVID-19 Latvijā nosūtīt koordinācijas grupas vadītāja vietniekiem un 

koordinācijas grupas locekļiem. 

10.  Nākamā koordinācijas grupas sēde notiks š.g. 31. martā pēc Ministru 

kabineta sēdes.  

 

Sanāksmi slēdz plkst. 17.08. 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants          M.Baltmanis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
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