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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 

sekretārs 

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece budžeta 

jautājumos 

Ministru prezidenta padomnieks nacionālās drošības 

jautājumos 

Valsts kancelejas direktors 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks  

Slimību profilakses un kontroles centra direktore 

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs 

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre 

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre  

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre  

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Kultūras ministrijas valsts sekretāre 

Valsts kancelejas konsultante stratēģiskās komunikācijas 

jautājumos 

Ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos 

Aizsardzības ministrijas Krīzes vadības departamenta 

direktors  

Iekšlietu ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko 

attiecību speciālists  

Veselības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītājs 

VUGD Krīzes vadības nodaļas vadītājs 

VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks 

VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes Resursu pārvaldīšanas 

nodaļas vecākā inspektore 

D.Mūrmane 

Umbraško 

D.Trofimovs 

I.Alliks 

 

E.Balševics 

 

J.Plūme 

 

M.Cepurītis 

J.Citskovskis 

J.Karlsbergs 

I.Gavare 

R.Kronbergs 

L.Lejiņa 

D.Lucaua 

A.Pelšs 

I.Stepanova 

E.Valantis 

D.Vilsone 

D.Holma 

 

I.Vasiļjeva 

 

V.Rakstiņš 

 

M.Zariņš 

O.Šneiders 

K.Druvaskalns 

I.Nakurts 

 

 

K.Fedotova 



 
 

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas 

vecākā inspektore 

 

A.Vītola 

 

Protokolē: VUGD Plānošanas un koordinācijas nodaļas vecākā speciāliste 

E.Šenberga 

 

Sanāksmi sāk plkst. 16.00. 

 

Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas (turpmāk – koordinācijas grupa) 

vadītājs M.Baltmanis iepazīstina sēdes dalībniekus ar Ministru prezidenta 

2002. gada 16.marta rīkojumu Nr. 2020/1.2.1.-60. 

Dalībnieku diskusija par koordinācijas grupas sēdēs risināmiem  

problēmjautājumiem, informācijas apmaiņas un rīcības algoritmiem. 

Nolēma:  

1. Lai risinātu situāciju par iespēju iedzīvotājiem nodrošināt vienotu uzziņas 

tālruņa numura, saistībā ar konsultācijām par š.g. 12. martā izsludināto ārkārtas 

situāciju valstī, darbību, uzdod Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem sazināties ar 

SIA “Tet” pārstāvjiem par iespējamiem risinājumiem, lai nodrošinātu vienotu 

uzziņas tālruņa numura darbību, ar iespējām zvanu saņēmējam, izvērtējot 

zvanītāja jautājuma raksturu, pāradresēt jautājumus attiecīgajām iestādēm. 

2. Nākamā koordinācijas grupas sēde notiks š.g. 17. martā pēc Ministru 

kabineta sēdes, Brīvības bulvārī 36, Rīgā. 

 

Sanāksmi slēdz plkst. 17.55. 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants          M.Baltmanis 

 

 

Šenberga, 67075853 

egina.senberga@vugd.gov.lv 

 

 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR  

LAIKA ZĪMOGU 


