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Sanāksmi vada:  
VUGD priekšnieka vietnieks M.Baltmanis 

Piedalās: 

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs 

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts 

sekretāra vietniece 

Finanšu ministrijas administrācijas vadītāja 

Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta Iepirkumu 

politikas un valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas 

politikas nodaļas vadītāja 

Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta Iepirkumu 

politikas un valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas 

politikas nodaļas vecākā eksperte 

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece 

Ministru prezidenta padomnieks nacionālās drošības 

jautājumos 

Valsts kancelejas direktors 

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos 

Valsts kancelejas konsultante stratēģiskās komunikācijas 

jautājumos  

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Aizsardzības ministrijas Krīzes vadības departamenta 

direktors  

Aizsardzības ministrijas Juridiskā departamenta Privāto 

tiesību nodaļas vadītāja vietniece 

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre 

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre 

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Ekonomikas ministrijas Energoefektivitātes un krīzes vadības 

departamenta direktore 

Ekonomikas ministrijas Energoefektivitātes un krīzes vadības 

departamenta vecākais eksperts 

Krīzes vadības padomes sekretariāts 

VUGD priekšnieks 

D.Trofimovs 

J.Bekmanis 

 

E.Turka 

I.Braunfelde 

 

 

I.Bērziņa 

 

 

L.Jaunroze 

L.Medina 

 

M.Cepurītis 

J.Citskovskis 

I.Gailīte 

 

D.Holma 

M.Paškēvičs 

 

V.Rakstiņš 

 

I.Gulbe 

A.Kerls 

D.Lucaua 

K.Cirsis 

A.Pelšs 

I.Stepanova 

U.Zariņs 

 

Z.Gulbe 

 

A.Vlads 

K.Druvaskalns 

O.Āboliņš 



2 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 

VUGD priekšnieka vietnieks 

VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes Civilās aizsardzības 

sistēmas darbības koordinēšanas nodaļas vecākais inspektors 

Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta 

Plānošanas  nodaļas vecākais referents 

 

I.Zitāns 

 

V.Zitāns 

 

R.Šteins 

 

Protokolē: VUGD Plānošanas un koordinācijas nodaļas vecākā speciāliste 

E.Šenberga. 

 

Sanāksmi sāk plkst. 16.00 

 

Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupa (turpmāk – koordinācijas grupa) 

izskata Aizsardzības ministrijas precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu 

“Prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām 

nepieciešamo epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu iegādes, 

uzglabāšanas un izsniegšanas kartība”. 

 

Nolēma: 

Aizsardzības ministrijai iesniegt precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu 

“Prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām 

nepieciešamo epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu iegādes, 

uzglabāšanas un izsniegšanas kartība” Valsts kancelejā līdz š.g. 9. jūnija 

plkst. 9.00, tā tālākai virzībai. 

 

 

Sanāksmi slēdz plkst. 16.43 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants          M.Baltmanis 
 


