SASKAŅOTS:
APSTIPRINĀTS:
ar Siguldas novada pašvaldības domes
2021.gada 26.augusta lēmumu “Par Siguldas novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības
komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu” (prot. Nr.7, 10. §)

SIGULDAS NOVADA SADARBĪBAS TERITORIJAS CIVILĀS AIZSARDZĪBAS
KOMISIJAS NOLIKUMS NR. 61/2021

Izdots saskaņā ar Civilās aizsardzības un
katastrofas pārvaldīšanas likuma 11. panta
pirmās daļas 2. punktu.
1. Šis nolikums (turpmāk – nolikums) nosaka Siguldas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas (turpmāk – komisija) sastāvu,
komisijas locekļu tiesības, pienākumus un komisijas apziņošanas kārtību.
2. Siguldas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvs:
2.1. komisijas priekšsēdētājs – Uģis Mitrevics (Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs);
2.2. komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kurš komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda komisijas priekšsēdētāja pienākumus –
Linards Kumskis (Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks);

2.3. komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kurš komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda komisijas priekšsēdētāja pienākumus –
Līga Sausiņa ( Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks);
2.4. komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Uldis Millers (VUGD Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas daļas komandieris);
2.5. komisijas loceklis – Vēsma Namiķe ( Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests);
2.6. komisijas loceklis – Mareks Stepens ( Valsts policija Siguldas iecirknis );
2.7. komisijas loceklis – Indulis Andžāns ( AS “Gaso”);
2.8. komisijas loceklis – Georgijs Kiseļovs (AS “Conexus Baltic Grid”);
2.9. komisijas loceklis – Kārlis Spoģis (AS “Sadales tīkli”);
2.10.
komisijas loceklis – Māris Migla (AS “Augstsprieguma tīkls”);
2.11.
komisijas loceklis – Mareks Samohvalovs ( Pārtikas un veterinārais dienests);
2.12.
komisijas loceklis – Liena Eiduka komisijas locekļa Mareka Samohvalova prombūtnes laikā ( Pārtikas un veterinārais
dienests);
2.13.
komisijas loceklis – Jānis Lūsis ( Valsts meža dienests);
2.14.
komisijas loceklis – Kristaps Kalvāns (VUGD Rīgas reģiona pārvalde 6. daļa );
2.15.
komisijas loceklis – Tālivaldis Skuja (Zemessardzes 27. kājnieku bataljons);
2.16.
komisijas loceklis - Laura Krūmiņa (LVĢMC);
2.17.
komisijas loceklis – Vitālijs Buglaks (VAS “Latvijas dzelzceļš”);
2.18.
komisijas loceklis - Antoņina Kollegova komisijas locekļa Vitālija Buglaka prombūtnes laikā (VAS “Latvijas dzelzceļš”);
3. Komisijas uzdevums, tiesības, darba organizāciju nosaka 2017. gada 26. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 582 “Noteikumi par
pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi).
4. Ministru kabineta noteikumos civilās aizsardzības komisijai noteikto uzdevumu izpildei, komisijas priekšsēdētājam, tā vietniekiem,
locekļiem ir šādi pienākumi:
4.1. Ierosināt sasaukt komisiju apdraudējumos vai pasākumos, kuros attiecīgās institūcijas amatpersona ir reaģēšanas un seku
likvidēšanas darbu vadītājs;
4.2. Ierosināt sasaukt komisiju, ja izskatāmais jautājums skar attiecīgās institūcijas kompetenci un ir saistīts ar katastrofu
pārvaldīšanu, katastrofu pārvaldīšanas koordinēšanu vai civilo aizsardzību;
4.3. Sniegt priekšlikumus komisijas nolikuma izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai;
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6.
7.
8.

4.4. Sniegt priekšlikumus sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai;
4.5. Sniegt informāciju komisijai par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo attīstību, kā arī par situāciju katastrofas vietās;
4.6. Sniegt informāciju komisijai par veiktajiem pasākumiem apdraudējuma pārvarēšanā;
4.7. Sniegt informāciju komisijai par attiecīgās institūcijas atbildīgajā glabāšanā esošajām valsts materiālām rezervēm;
4.8. Koordinēt attiecīgās institūcijas rīcību, kā arī informēt institūciju un reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītājus par komisijā
pieņemtajiem lēmumiem;
4.9. Piedalīties ekspertu grupās, preses konferencēs, kā arī vietējā, reģionālā un valsts mēroga civilās aizsardzības un katastrofas
pārvaldīšanas mācībās.
Komisijas priekšsēdētāja, tā vietnieku un locekļu tiesības:
5.1. Ierosināt uzaicināt uz komisijas sēdēm valsts, pašvaldību, citu institūciju vai komersantu amatpersonas un speciālistus;
5.2. Pieprasīt viņu atsevišķa viedokļa iekļaušanu komisijas sēdes protokolā.
Komisijas apziņošanas kārtība noteikta nolikuma 1. pielikumā.
Nolikums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir apstiprinājusi Siguldas novada pašvaldības dome.
Ar šī nolikuma spēkā stāšanās brīdi, atzīt par spēku zaudējušu 2018. gada 12. jūlija Siguldas novada sadarbības teritorijas Civilās
aizsardzības komisijas nolikumu (apstiprināts ar, Inčukalna novada domes lēmumu, Krimuldas novada domes lēmumu, Mālpils novada
domes lēmumu un Sējas novada domes lēmumu)

Komisijas priekšsēdētājs

Uģis Mitrevics

1. pielikums
Siguldas sadarbības teritorijas civilās
aizsardzības komisijas nolikumam.
KOMISIJAS APZIŅOŠANAS KĀRTĪBA
Komisijas priekšsēdētājs pieņem lēmumu par komisijas apziņošanu
(mob. tālruņa nr. 29269693, e-pasts: ugis.mitrevics@sigulda.lv)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kurš priekšsēdētāja prombūtnes
laikā pilda priekšsēdētāja pienākumus

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kurš priekšsēdētāja prombūtnes
laikā pilda priekšsēdētāja pienākumus

(mob. tālruņa nr.26406072, e-pasts linards.kumskis@krimulda.lv;
linards.kumskis@gmail.com )

(mob. tālruņa nr. 29396445, e-pasts liga.sausina@sigulda.lv)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
(mob. tālruņa nr. 20398186, e-pasts: uldis.millers@vugd.gov.lv)

Komisijas sekretārs veic apziņošanu zvanot, sūtot ziņu WatsApp vai
sūtot SMS komisijas locekļiem (mob. tālruņa nr. 29565972 vai
29228437, e-pasts: larisa.rutkevica@sigulda.lv)

PVD pārstāvis
(mob. tālruņa nr. 26540008. e-pasts: ziemelpieriga@pvd.gov.lv)

VUGD pārstāvis (mob. tālruņa nr. 26702569, e-pasts:
kristaps.kalvans @ vugd.gov.lv)

AST pārstāvis

NMPD pārstāvis

(mob. tālruņa nr. 29431576 e-pasts: maris.migla@ats.lv)

(mob. tālruņa nr. 26391276. e-pasts: vesma.namike@nmpd.gov.lv)

VP pārstāvis

AS Gaso pārstāvis

(mob. tālruņa nr.20269279, e-pasts: mareks.stepens@riga.vp.gov.lv)

(mob. tālruņa nr. 29340161 e-pasts: indulis.andzans@gaso.lv)

VMD pārstāvis

AS Conexus Baltic Grid pārstāvis

(mob. tālruņa nr. 20290421, e-pasts: janis.lusis@riga.vmd.gov.lv)

(mob. tālruņa nr.29436153, e-pasts: georgijs.kiselovs @
conexus.lv)

Zemessardzes 27. kājnieku bataljona pārstāvis
(mob. tālruņa nr. 26132457, e-pasts: talivaldis.skuja@ mil.lv)

ST pārstāvis
(mob. tālruņa nr. 26350209, e-pasts: karlis.spogis@
sadalestikls.lv)

VAS „Latvijas dzelzceļš”

(mob. tālruņa nr. 28231495, e-pasts: vitalijs.buglaks@ ldz.lv)

LVĢMC pārstāvis
(mob. tālruņa nr. 26133288, e-pasts: laura.krumina@lvgmc.lv)

VAS „Latvijas dzelzceļš”

(mob. tālruņa nr. 27895342, e-pasts: antonina.kollegova@ ldz.lv).

1. Apziņošanas kārtība tiek pārbaudīta vismaz divas reizes gadā.
2. Gadījumos, ja nav sakaru, vai arī jebkādu citu apstākļu dēļ nav iespējams veikt apziņošanu komisijas pulcēšanās vieta ir: Pils iela 16,
Sigulda, Siguldas novads.
3. Ziņas piemērs:
“Notiek apziņošanas kārtības pārbaude. Lūdzu nosūtiet apstiprinājumu par ziņas saņemšanu uz tālr. nr. 29228437 norādot vārdu un
uzvārdu”.
“Tiek rīkota Siguldas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sēde gads, datums, mēnesis, Pils ielā 16, Siguldā, 13.kabinetā.
Lūdzu nosūtiet apstiprinājumu par ierašanos vai arī informāciju par neierašanos uz tālr. nr. 29228437 norādot vārdu un uzvārdu”.

Komisijas priekšsēdētājs

Uģis Mitrevics

