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Protokolē: VUGD Plānošanas un koordinācijas nodaļas vecākā speciāliste 

E.Šenberga 

 

Sanāksmi sāk plkst. 15.39. 

Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas (turpmāk - koordinācijas grupa) 

vadītājs M.Baltmanis iepazīstina ar sēdes darba kārtību.  

Veselības ministrijas valsts sekretāre D.Mūrmane-Umbraško informē – Latvijā 

COVID-19 diagnosticēts 60 pacientiem. Laboratoriskos izmeklējumus personām 

veic, ņemot vērā COVID-19 vīrusa simptomus, ja personai ir paaugstināta 

temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana. No 17. marta 

jaunizveidots trešais mobilais analīžu punkts Biķernieku trases teritorijas auto 

stāvlaukumā (Sergeja Eizenšteina iela 16, Rīga), mobilie analīžu punkti sniedz 

iespēju veikt vairāk analīzes nekā dodoties pie pacientiem (ar viegliem 

simptomiem) mājās, tiek turpināts izskatīt iespējas izveidot vēl šādus punktus. 

Vienojas, ka koordinācijas grupas sēdes protokolā tiks iekļauti sēdē pieņemtie 

lēmumi, kā arī institūciju sniegtie atšķirīgie viedokļi. Sagatavotais protokols tiks 

izsūtīts noklusējuma saskaņošanai (saskaņojuma laiks –  viena stunda). 

Nolēma: 

1. Par Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu, kā arī Slimības profilakses un 

kontroles centra pārstāvju dalību Latvijas Pašvaldību savienības videokonferencē 

(19. marts, plkst. 13.00). 

2. Apstiprināt sagatavoto informācijas apmaiņas un rīcības algoritmu 

(pielikumā). 

3. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam sagatavot grozījumus tiesību 

akta projektā “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā 

Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” (turpmāk – rīkojums) atbilstoši 

sēdē nolemtajam. 

4. Ekonomikas ministrijas priekšlikumus attiecībā uz pasākumiem, lai 

nodrošinātu sociālo distancēšanos tirdzniecības vietās un Zemkopības ministrijas 

priekšlikumus attiecībā uz Latvijas pārtikas produktu ražotajiem un pārtikas apritē 



 
 

iesaistītajiem uzņēmumiem par grozījumiem rīkojumā noformēt kā attiecīgās 

ministrijas rīkojumu. 

5. Līdz š.g. 17. marta plkst. 12.00 institūcijām iesūtīt priekšlikumus par 

nepieciešamajiem grozījumiem uz e-pasta adresi covid@vugd.gov.lv, tai skaitā 

Ekonomikas ministrijai un Zemkopības ministrijai vienotu redakciju attiecībā uz 

rīkojuma 4.22.apakšpunktu, lai varētu izpildīt šī protokola 4.punktu. 

6. Iesaistīt SIA “Tet” vienotā uzziņu tālruņa darbības nodrošināšanā, lai sekmīgi 

veiktu konsultāciju sniegšanu iedzīvotājiem saistībā ar COVID-19. 

7. Uzdot Valsts robežsardzei nosūtīt aptaujas formu Satiksmes ministrijai tās 

tālākai izplatīšanai pasažieru pārvadātājiem.  

8. Uzdot visām ministrijām (izņemot Veselības ministriju un Iekšlietu 

ministriju) apkopot informāciju par nepieciešamajiem individuālajiem 

aizsardzības līdzekļiem un iesniegt Veselības ministrijas valsts sekretārei 

D.Mūrmane-Umbraško, lai nodrošinātu to tālāku iegādi, piesaistot resursus no 

budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. 

9. Uzdot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam sadarbībā ar Veselības 

ministriju organizēt aviācijas kravas pārvadājumu, lai piegādātu individuālos 

aizsardzības līdzekļus no Ķīnas. 

10. Nākamā koordinācijas grupas sēde notiks š.g. 18. martā plkst. 13.00, Ministru 

prezidenta zālē (3.stāvā), Brīvības bulvāris 36, Rīga. 
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Plānošanas un koordinācijas nodaļas vecākā speciāliste                    E.Šenberga 
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