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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 

sekretāra vietniece 

Finanšu ministrijas valsts sekretāre 

Ministru prezidenta padomnieks nacionālās drošības 

jautājumos 

Valsts kancelejas direktors 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs  

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs 

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre 

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre  

Kultūras ministrijas valsts sekretāre 

Valsts kancelejas konsultante stratēģiskās komunikācijas 

jautājumos 

Aizsardzības ministrijas Krīzes vadības departamenta 

direktors  

Valsts policijas priekšnieka p.i. 

Valsts robežsardzes Eiropas Savienības lietu pārvaldes 

priekšnieks 

Ministru prezidenta padomniece juridiskajos jautājumos 

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Krīzes vadības padomes sekretariāts  

VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes Civilās aizsardzības 

sistēmas darbības koordinēšanas nodaļas vecākais inspektors 

VUGD priekšnieks 

VUGD priekšnieka vietnieks 

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis 

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks tautsaimniecības 

jautājumos 

D.Mūrmane 

Umbraško 

D.Trofimovs 

I.Alliks 

 

E.Turka 

B.Bāne 

 

M.Cepurītis 

J.Citskovskis 

J.Garisons 

R.Kronbergs 

L.Lejiņa 

D.Lucaua 

A.Pelšs 

I.Stepanova 

D.Vilsone 

 

D.Holma 

 

V.Rakstiņš 

A.Grišins 

 

A.Rogozins 

I.Skrodele 

K.Cirsis 

K.Druvaskalns 

 

V.Zitāns 

O.Āboliņš 

I.Zitāns 

G.Kaminskis 

 

A.Salmiņš 
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Latvijas Pašvaldības savienības padomniece veselības un 

sociālajos jautājumos 

Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta 

Plānošanas  nodaļas vecākais referents 

 

 

I.Rudzīte 

 

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. 

Krīzes vadības padomes sekretariāts sniedz prezentāciju par nākotnes scenārijiem 

saistībā ar Covid-19. 

Sēdes dalībnieki izsaka pateicību par sagatavoto informāciju, institūcijas uzdod 

aktuālos jautājumus. 

Nolēma:  

1. Koordinācijas grupai iepazīties ar sagatavoto informatīvo materiālu par 

nākotnes scenārijiem saistībā ar Covid-19. 

2. Institūcijām koncentrēties uz pieņemto lēmumu izpildes kontroli,  

sagatavot priekšlikumus, lai vienotos par tālāko rīcību un pienākumu 

sadali, kas izriet no nākotnes scenārijiem saistībā ar Covid-19 

pandēmiju un ārkārtējās situācijas valstī pagarināšanas termiņiem. 

3. Institūcijām iesūtīt priekšlikumus tiesību akta projektam “Grozījumi 

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

situācijas izsludināšanu”” līdz š.g. 1. aprīļa plkst. 11.00. Iesūtot 

priekšlikumus, sniegt pamatojumu grozījuma nepieciešamībai. 

Priekšlikumus ar pamatojumiem iesūtīt uz e-pasta adresi 

covid@vugd.gov.lv.  

4. Nākamā koordinācijas grupas sēde notiks š.g. 1. aprīlī plkst.14.00. 

Sanāksmi slēdz plkst. 17.20. 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants          M.Baltmanis 

 

 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 
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