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Izdots saskaņā ar
Civilās aizsardzības un katastrofas
pārvaldības likuma 11. panta pirmās daļas 2.punktu,
Ministru kabineta 2017. gada 26. septembra noteikumiem
Nr.582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas
civilās aizsardzības komisijām”

Valkas novada Civilās aizsardzības komisijas nolikums
I. Komisijas locekļu sastāvs
1. Valkas novada civilās aizsardzības komisijas (turpmāk – komisija) sastāvs:
1.1. komisijas priekšsēdētājs – Vents Armands Krauklis (Valkas novada pašvaldība);
1.2. komisijas priekšsēdētaja vietnieks – Salvis Stepiņš (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests);
1.3. komisijas loceklis – Ainārs Zābers (Valkas novada pašvaldība);
1.4. komisijas loceklis – Gints Stālmeisters (Valkas novada pašvaldība);
1.5. komisijas loceklis – Andris Gindra (Valkas novada pašvaldība);
1.6. komisijas loceklis – Aigars Roga (Valkas novada pašvaldības dome);
1.7. komisijas loceklis – Sandis Cipruss (Valsts robežsardze);
1.8. komisijas loceklis – Aivars Gailis (SIA “Latvijas propāna gāze);
1.9. komisijas loceklis – Sergejs Majors (Valsts policija);
1.10. komisijas loceklis – Valdis Šaicāns (Valkas novada Zvārtavas un Vijciema pagastu pārvalde);
1.11. komisijas loceklis – Ligita Sīmane (Valkas novada Valkas pagasta pārvalde);
1.12. komisijas loceklis – Pēteris Pētersons (Valkas novada Kārķu un Ērģemes pagastu pārvalde);
1.13. komisijas loceklis – Guntis Lošins (AS “Sadales tīkls”);
1.14. komisijas loceklis – Jānis Batalauskis (SIA “Vidzemes slimnīca”);
1.15. komisijas loceklis – Jānis Jaunslavietis (Valsts meža dienests);
1.16. komisijas loceklis – Ingus Auziņš (Zemessardze);
1.17. komisijas locekle – Vija Kazaka (Valmieras reģionālā vides pārvalde);
1.18. komisijas loceklis – Mārcis Ulmanis (PVD Ziemeļvidzemes pārvalde);
1.19. komisijas locekle – Ināra Berežaņina (Vidzemes reģionālais NMP dienests).
II. Komisijas locekļu pienākumi un tiesības
2. Komisijas locekļu pienākumi:
2.1. ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju apdraudējumos vai pasākumos, kuros
attiecīgās institūcijas amatpersona ir reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītājs;
2.2. ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju, ja izskatāmais jautājums skar attiecīgās
institūcijas kompetenci un ir saistīts ar katastrofu pārvaldīšanu, katastrofu pārvaldīšanas koordinēšanu
vai civilo aizsardzību;
2.3. sniegt priekšlikumus komisijas nolikuma izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai;
2.4. sniegt priekšlikumus civilās aizsardzības plāna izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai;

2.5. sniegt informāciju komisijai par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo attīstību, kā arī par
situāciju katastrofas vietā;
2.6. sniegt informāciju komisijai par veiktajiem pasākumiem apdraudējuma pārvarēšanā;
2.7. sniegt informāciju komisijai par attiecīgās institūcijas atbildīgajā glabāšanā esošajām valsts
materiālajām rezervēm;
2.8. koordinēt attiecīgās institūcijas rīcību, kā arī informēt institūciju un reaģēšanas un seku
likvidēšanas darbu vadītāju par komisijā pieņemtajiem lēmumiem;
2.9. piedalīties ekspertu grupās, preses konferencēs, kā arī vietēja, reģionāla un valsts mēroga civilās
aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācībās.
3. Komisijas locekļu tiesības:
3.1. ierosināt uzaicināt uz komisijas sēdēm valsts, pašvaldību, citu institūciju vai komersantu
amatpersonas un speciālistus;
3.2. pieprasīt viņa atsevišķā viedokļa iekļaušanu komisijas sēdes protokolā.
III. Komisijas locekļu apziņošanas kārtība
4. Komisijas apziņošanas mērķis ir informēt locekļus par komisijas sēdi. Apziņošana notiek atbilstoši
noteiktai kārtībai (pielikums). Komisijas sēdes rīko, ja ir notikusi katastrofa, vai pastāv katastrofas draudi,
kā arī citu jautājumu risināšanai civilās aizsardzības, katastrofas pārvaldīšanas vai katastrofas
pārvaldīšanas koordinēšanas jomā, ne retāk kā reizi sešos mēnešos.
5. Komisijas apziņošanai izmantojamie apziņošanas veidi - SMS, telefona zvans, e-pasts. Ja komisiju
apziņo, izmantojot SMS vai e-pastu, tiek nosūtīta informācija par komisijas sēdes datumu, laiku,
pulcēšanās vietu un tālruņa numurs, uz kuru jānosūta apstiprinājums vai informācija par neierašanos.
Komisijas locekļiem uz norādīto tālruņa numuru jānosūta apstiprinājums vai informācija par neierašanos,
norādot arī vārdu un uzvārdu. Komisijas apziņošanai izmantojot telefona zvanu, apziņotie komisijas
locekļi tiek reģistrēti, norādot informāciju par viņu ierašanos neierašanos un pilnvarojumu citam
institūcijas vai komersanta pārstāvim.
5.1. Apziņošanas ziņas piemēri:
5.1.1. “Notiek apziņošanas kārtības pārbaude. Lūdzu, nosūtiet apstiprinājumu par ziņas
saņemšanu uz tālr.nr.20000000 norādot vārdu un uzvārdu.”
5.1.2. “Tiek organizēta Valkas novada Civilās aizsardzības komisijas sēde 2022. gada 1.j
anvārī, Beverīnas ielā 3, Valkā, 2. stāva zālē. Lūdzu, nosūtiet apstiprinājumu par ierašanos vai
arī informāciju par neierašanos uz tālr.nr.20000000 norādot vārdu un uzvārdu.
6. Ja komisijas loceklis nevar ierasties uz komisijas sēdi, viņš, ja nepieciešams, pilnvaro citu attiecīgās
institūcijas vai komersanta pārstāvi piedalīties komisijas sēdē. Pilnvarotajam institūcijas vai komersanta
pārstāvim ir balsstiesības.
7. Gadījumā, ja saņemta informācija par katastrofu vai tās draudiem un nav sakaru, komisijas locekļi,
izvērtējot situāciju, drošību un savas iespējas, patstāvīgi dodas uz komisijas pulcēšanās vietu: Beverīnas
iela 3, Valka, Valkas novads. Situācijās, ja nav iespējams sazināties ar komisijas locekļiem, komisijas
priekšsēdētājs vai viņa vietnieks izvērtē situāciju, drošību, iespējas un uzdod pašvaldības policijai atvest
komisijas locekļus no viņu norādītajām dzīvesvietām uz pulcēšanās vietu.
8. Apziņošanas kārtība tiek pārbaudīta, vismaz divas reizes gadā.

Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs,
Valkas novada Civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

pielikums
Valkas novada
Civilās aizsardzības komisijas nolikumam
Valkas novada Civilās aizsardzības komisijas apziņošanas kārtība
Komisijas priekšsēdētājs
Vents Armands Krauklis
pieņem lēmumu par komisijas
apziņošanu (mob. tālruņa
nr.26555955, e-pasts:
vents.krauklis@valka.lv)

Pašvaldības pārstāvis Andris
Gindra veic apziņošanu
zvanot/sūtot SMS (mob.
tālruņa nr.26183387, e-pasts:
andris.gindra@valka.lv)

Pašvaldības pārstāvis Ainārs
Zābers (mob. tālruņa
nr.26432490, e-pasts
ainars.zabers@valka.lv)

Pašvaldības pārstāvis Gints
Stālmeisters (mob. tālruņa
nr.25744199, e-pasts:
gints.stalmeisters@valka.lv)

VUGD pārstāvis Salvis Stepiņš
(mob. tālruņa nr.29101755, epasts:
salvis.stepins@vugd.gov.lv)

Pašvaldības domes pārstāvis
Aigars Roga (mob. tālruņa
nr.26129307, e- pasts:
aigars.roga@valka.lv)

Valsts robežsardzes pārstāvis
Sandis Cipruss (mob. tālruņa
nr.26513299, e-pasts:
sandis.cipruss@rs.gov.lv)

SIA “Latvijas propāna gāzes”
pārstāvis Aivars Gailis (mob.
tālruņa nr.29224801, e-pasts:
aivarsgailis@e-apollo.lv)

Kārķu un Ērģemes pagasta
pārvalžu pārstāvis Pēteris
Pētersons (mob. tālruņa
nr.26280656, e-pasts:
peteris.petersons@valka.lv)

AS “Sadales tīkls” pārstāvis
Guntis Lošins (mob. tālruņa
nr.26510652, e-pasts:
guntis.losins@sadalestikls.lv)

NMP dienesta pārstāvis Ināra
Berežaņina (mob. tālruņa
nr.26178213, e-pasts:
vnp@inbox.lv)

Valsts policijas pārstāvis
Sergejs Majors (mob. tālruņa
nr.28375359, e-pasts:
sergejs.majors@vp.gov.lv)

Zvārtavas un Vijciema pagasta
pārvalžu pārstāvis Valdis
Šaicāns (mob. tālruņa
nr.25740772, e-pasts:
valdis.saicans@valka.lv)

Valkas pagasta pārvaldes
pārstāvis Līgita Sīmane (mob.
tālruņa nr.29459171, e-pasts:
pagasts@valka.lv)

Valsts meža dienesta pārstāvis
Jānis Jaunslavietis (mob.
tālruņa nr.29169217, e-pasts:
janis.junslavietis@ziemelvidzem
e.vmd.gov.lv)

Zemessardzes pārstāvis
Ingus Auziņš (mob. tālruņa
nr.26322383,
e-pasts:
ingus.auzins@mil.lv)

SIA “Vidzemes slimnīca” pārstāvis
Jānis Batalauskis (mob. tālruņa
nr.29251381, e- pasts:
janis.batalauskis@vidzemesslimni
ca.lv)

PVD pārstāvis Mārcis Ulmanis
(mob. tālruņa nr.29406401, epasts:
marcis.ulmanis@pvd.gov.lv)

Vides pārvaldes pārstāvis Vija
Kazaka (mob. tālruņa nr.
26564318, e-pasts:
vija.kazaka@vvd.gov.lv)

