
 

 

 

 

 

 

 

VENTSPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME 

Jūras iela 36, Ventspils, LV3601, Latvija, tālr.: 63601100, e-pasts: dome@ventspils.lv, www.ventspils.lv 

 

LĒMUMS 

 

2022.gada 7.aprīlī     Ventspilī Nr.62 

(protokols Nr.7; 27.§) 
 

Par Ventspils pilsētas un Ventspils novada sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu  

 

Saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās 
daļas 2.punktu pašvaldības domes uzdevums ir apstiprināt sadarbības teritorijas civilās 
aizsardzības komisijas nolikumu. Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 26. septembra 

noteikumu Nr. 582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 
komisijām” Pielikuma 5.punktam Ventspils valstspilsētas pašvaldība un Ventspils novada 
pašvaldība izveido Ventspils pilsētas un Ventspils novada sadarbības teritorijas civilās 
aizsardzības komisiju. Tādējādi, nepieciešams apstiprināt Ventspils pilsētas un Ventspils 
novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu. 

Ņemot vērā minēto, kā arī pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofas 
pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2017. gada  

26. septembra noteikumu Nr. 582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās 
aizsardzības komisijām” Pielikuma 5.punktu, kā arī ņemot vērā Ventspils pilsētas un Ventspils 

novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 2022.gada 21.janvāra ieteikumu, 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības Likumības komisijas 2022. gada 10. februāra ieteikumu un 

finanšu komitejas 2022. gada  7.aprīļa atzinumu, 

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 

nolemj: 

1. Apstiprināt Ventspils pilsētas un Ventspils novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 
komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu. 
2. Atzīt par spēku zaudējušu Ventspils pilsētas domes 2019. gada 26.aprīļa nolikumu Nr. 3 

“Ventspils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums” (protokols Nr. 8; 6.§). 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs           J. Vītoliņš  
 

 

 

Ojārs Rudzītis 

63623416 

ojars.rudzitis@ventspils.lv   

 

mailto:dome@ventspils.lv
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Pielikums  

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes  
2022.gada 7.aprīļa lēmumam Nr.62  

 

 

 

SASKAŅOTS 

Ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
2022.gada __.______________ 

Vēstuli Nr. _____ 

 

APSTIPRINĀTS 

 ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 

 2022.gada ___.__________  

lēmumu Nr.____ 

 

  

APSTIPRINĀTS 

 ar Ventspils novada domes 

 2022.gada ___.__________  

lēmumu Nr.____ 

 

 

 

 

 

Ventspils pilsētas un Ventspils novada sadarbības teritorijas  
civilās aizsardzības komisijas nolikums 

 
Izdots saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas  

pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktu  
 

 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1. Šis nolikums nosaka Ventspils pilsētas un Ventspils novada sadarbības teritorijas civilās 
aizsardzības komisijas (turpmāk – Komisija) uzdevumus, tiesības, struktūru un darba organizācijas 
kārtību.  
2. Komisija ir koordinējoša un konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir koordinēt civilās 
aizsardzības pasākumus katastrofu un to draudu gadījumā, kā arī veicināt civilās aizsardzības 
jautājumu risināšanu Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības 
administratīvajās teritorijās.  
3. Komisijas organizatorisko darbu un Komisijas sekretāru nodrošina Ventspils valstspilsētas 
pašvaldības iestāde “Ventspils Pašvaldības policija” (turpmāk – Pašvaldības policija). 
 

 

II. Komisijas sastāvs 

4. Komisijas sastāvu izveido atbilstoši Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumam un 
Ministru kabineta noteikumiem “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 
komisijām”. 
5. Komisijas sastāvā ir : 

5.1. Komisijas priekšsēdētājs - Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs; 
5.2. Komisijas priekšsēdētāja 1. vietnieks - Ventspils novada domes priekšsēdētājs;  
5.3. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes 
reģiona Ventspils daļas komandieris; 
5.4. pārstāvji no šādām institūcijām un komersantiem: 
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 5.4.1.Ventspils valstspilsētas pašvaldības; 
 5.4.2. Ventspils novada pašvaldības; 
 5.4.3. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils iecirkņa; 
 5.4.4. AS “Sadales tīkls” Rietumu daļas; 
 5.4.5. Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Pašvaldības policija”; 
 5.4.6. VAS “Latvijas dzelzceļš” Vilcienu kustības pārvaldes Ventspils stacijas; 
5.4.7. Ventspils brīvostas pārvaldes; 
5.4.8. SIA ,,Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”; 
5.4.9. Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālās vides pārvaldes; 
5.4.10. Nacionālo bruņoto spēku Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes 46. kājinieku bataljona; 
5.4.11. Slimību profilakses un kontroles centra Kurzemes reģionālās nodaļas Ventspilī; 
5.4.12. Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldes; 
5.4.13. Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecības; 
5.4.14. Valsts robežsardzes. 

 

III. Komisijas uzdevumi un tiesības 

 

6. Komisijai ir šādi uzdevumi:  
6.1. analizēt informāciju par situāciju katastrofas apdraudētajā teritorijā, par cilvēkiem, 
īpašumam un videi nodarīto kaitējumu, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu 
veikšanu, kā arī izvērtēt apdraudējuma iespējamo attīstību;  
6.2. koordinēt papildu resursu piesaisti katastrofu pārvaldīšanā, kā arī ārvalstu un starptautisko 
organizāciju palīdzības saņemšanu;  
6.3. koordinēt evakuācijas pasākumus, iedzīvotāju izvietošanu, ēdināšanu, medicīniskās 
palīdzības sniegšanu, apgādi pagaidu dzīvesvietās, kā arī cita veida palīdzības sniegšanu 
katastrofās cietušajiem;  
6.4. organizēt preses konferences plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, lai informētu sabiedrību par 
katastrofu draudiem, notikušām katastrofām un veiktajiem pasākumiem to seku likvidēšanā;  
6.5. pēc apdraudējuma pārvarēšanas novērtēt veiktos pasākumus un, ja nepieciešams, sniegt 
attiecīgajām institūcijām ieteikumus par materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu un 
priekšlikumus valsts materiālo rezervju pilnveidošanai;  
6.6. izskatīt pašvaldības civilās aizsardzības plānu un sniegt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta attiecīgajai struktūrvienībai priekšlikumus tā precizēšanai;  
6.7. piedalīties vietēja, reģionāla un valsts mēroga civilās aizsardzības un katastrofas 
pārvaldīšanas mācībās;  
6.8. izskatīt citus ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības 
drošību saistītus civilās aizsardzības jautājumus; 
6.9. izstrādāt un apstiprināt komisijas apziņošanas kārtību. 

7. Komisijai ir šādas tiesības:  
7.1. uzaicināt uz Komisijas sēdēm valsts, pašvaldības, citu institūciju vai komersantu 
amatpersonas un speciālistus;  

7.2. izveidot ekspertu grupas darbam katastrofas vietā;  
8.3. vērsties Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ar ierosinājumu iesaistīt valsts 
materiālo rezervju resursus;  
7.4. ierosināt Komisijas priekšsēdētājam vērsties Krīzes vadības padomē, ja pašvaldību rīcībā 
esošie resursi ir nepietiekami reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu 
veikšanai;  
7.5. ierosināt ārkārtējas situācijas izsludināšanu, kā arī ar to saistītu ierobežojumu ieviešanu 
Ventspils valstspilsētas vai Ventspils novada administratīvajās teritorijās;  
7.6. pieprasīt un bez maksas saņemt no iestādēm un komersantiem uzdevumu izpildei 
nepieciešamo informāciju;  
7.7. pieprasīt Nacionālo bruņoto spēku vienību iesaistīšanu normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā.  
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IV. Komisijas locekļu pienākumi un tiesības 

 

8. Komisijas locekļu pienākumi: 
8.1. ierosināt Komisijas priekšsēdētājam sasaukt Komisiju apdraudējumos vai pasākumos, 
kuros attiecīgās institūcijas amatpersona ir reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītājs; 
8.2. ierosināt Komisijas priekšsēdētājam sasaukt Komisiju, ja izskatāmais jautājums skar 
attiecīgās institūcijas kompetenci un ir saistīts ar katastrofu pārvaldīšanu, katastrofu 
pārvaldīšanas koordinēšanu vai civilo aizsardzību; 
8.3. sniegt priekšlikumus sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izstrādei, 
papildināšanai vai precizēšanai; 
8.4. sniegt informāciju Komisijai par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo attīstību, kā 
arī par situāciju katastrofas vietā; 
8.5. sniegt informāciju Komisijai par veiktajiem pasākumiem apdraudējuma pārvarēšanā; 
8.6. sniegt informāciju Komisijai par attiecīgās institūcijas atbildīgajā glabāšanā esošajām 
valsts materiālajām rezervēm; 
8.7. koordinēt attiecīgās institūcijas rīcību, kā arī informēt institūciju un reaģēšanas un seku 
likvidēšanas darbu vadītāju par Komisijā pieņemtajiem lēmumiem; 
8.8. piedalīties ekspertu grupās, kā arī vietēja, reģionāla un valsts mēroga civilās aizsardzības 
un katastrofas pārvaldīšanas mācībās. 

9. Komisijas locekļu tiesības: 
9.1. ierosināt uzaicināt uz Komisijas sēdēm valsts, pašvaldību, citu institūciju vai komersantu 
amatpersonas un speciālistus; 
9.2. pieprasīt viņa atsevišķā viedokļa iekļaušanu Komisijas sēdes protokolā. 
9.3. sniegt priekšlikumus Komisijas nolikuma izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai. 
 

V. Komisijas darba organizācija 

 

10. Šī nolikuma 5.4. apakšpunktā minētajām institūcijām un komersantiem jānodrošina pārstāvja 
norīkošana darbam Komisijā, kā arī pārstāvja darbs Komisijā. 
11. Komisijas darbs notiek sēdēs. Lēmumu par Komisijas sasaukšanu pieņem Komisijas 
priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai Komisijas locekļa ierosinājuma. Komisijas priekšsēdētāja 
prombūtnes laikā visas Komisijas priekšsēdētāja funkcijas pārņem Komisijas priekšsēdētāja 1. 

vietnieks – Ventspils novada domes priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja un Komisijas 
priekšsēdētāja 1. vietnieka prombūtnes laikā Komisijas priekšsēdētāja funkcijas pārņem Komisijas 
priekšsēdētāja vietnieks. Gadījumā, ja Komisijas sēdē nepiedalās ne Komisijas priekšsēdētājs, ne 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Komisijas locekļi par Komisijas sēdes vadītāju izvirza vienu no 
Komisijas locekļiem, par ko nobalso ar balsu vairākumu. Uz šo Komisijas sēdi ievēlētais sēdes 
vadītājs iegūst Komisijas priekšsēdētāja pilnvaras. 
12. Komisijas sēdes rīko, ja notikusi katastrofa vai pastāv tās draudi, kā arī citu jautājumu risināšanai 
civilās aizsardzības jomā. Komisijas sēdes rīko ne retāk kā reizi sešos mēnešos. 
13.  Komisijas sēdes notiek klātienē vai attālināti - videokonferences režīmā. 
14. Komisijas sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs. 
15. Komisijas priekšsēdētājs nosaka Komisijas sēdes vietu, formātu, laiku, darba kārtību un iesaista 
Komisijas darbā Komisijas locekļus. Komisijā izskatāmos jautājumus Komisijas priekšsēdētājam var 
rakstiski iesniegt jebkurš Komisijas loceklis.   
16. Komisijas sēde var notikt, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse Komisijas locekļu. Ārkārtējas 
situācijas gadījumos, Komisijas sēde var notikt arī tad, ja tajā piedalās mazāk kā puse Komisijas 

locekļu. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram komisijas loceklim ir viena 
balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. Pieaicinātajām 
amatpersonām un speciālistiem ir padomdevēja tiesības.  
17. Komisijas sekretārs ne vēlāk kā divas dienas pirms plānotās sēdes paziņo Komisijas locekļiem 
par sēdes norises vietu, formātu un laiku, kā arī nosūta Komisijas locekļiem sēdes darba kārtību. 
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Pašvaldības policijas dežūrdaļas dežurants, pamatojoties uz Komisijas apstiprinātu apziņošanas 
kārtību, veic Komisijas apziņošanu, gadījumos, kad Komisiju ir nepieciešams sasaukt nekavējoši. 
18. Gadījumā, ja Komisijas loceklis nevar ierasties uz Komisijas sēdi, viņam ir pienākums par to 
savlaicīgi informēt Komisijas sekretāru un, ja nepieciešams, pilnvarot citu attiecīgās institūcijas vai 
komersanta pārstāvi piedalīties Komisijas sēdē. Pilnvarotajam institūcijas vai komersanta pārstāvim 
ir balsstiesības.  
19. Komisijas priekšsēdētājs informē Komisijas locekļus par Komisijas sēdē pieņemto lēmumu 
izpildi.  

20. Komisijas sēdes protokolē Komisijas sekretārs. Protokolā norāda: sēdes norises vietu, laiku, 
formātu, sēdes darba kārtību,  sēdes vadītāju un protokolistu, klātesošo Komisijas locekļu vārdus un 
uzvārdus, personu vārdus un uzvārdus, kuras ziņo Komisijas sēdē, īsu jautājuma izklāstu, Komisijas 
locekļu balsojumu un sniegtās rekomendācijas. 
21. Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā Pašvaldības policija veic atbalsta 
funkcijas nepieciešamo civilās aizsardzības pasākumu īstenošanai.   
 

VI. Komisijas apziņošanas kārtība 

 

22. Komisijas locekļu apziņošanu Komisijas priekšsēdētāja uzdevumā veic Pašvaldības policija, 
ievērojot Ventspils pilsētas un Ventspils novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānā 
noteikto apziņošanas kārtību (skatīt pielikumā). 
23. Apziņošanas uzdevumi: 

23.1.informēt par Komisijas sēdes sasaukšanu; 
23.2.  veikt apziņošanas kārtības pārbaudi; 
23.3. informēt par katastrofu, katastrofu draudiem, krīzes situācijām, civilās aizsardzības mācī-
bām; 
23.4. lai veiktu koordinētu informācijas apmaiņu par katastrofu, katastrofu draudiem, krīzes 
situācijām, civilās aizsardzības mācībām. 

24. Pašvaldības policija Komisijas locekļu apziņošanu veic, izmantojot šādus apziņošanas veidus: 
24.1. nosūtot īsziņu uz Komisijas locekļa norādīto mobilo tālruni (mobilo tālruņu SMS īsziņu 
modulis); 

24.2. ar balss zvanu uz Komisijas locekļa norādīto mobilo tālruni;  
24.3. nosūtot ziņu uz Komisijas locekļa norādīto e-pastu vai citiem elektronisko sakaru līdzek-
ļiem. 

25. Ja Pašvaldības policija, pēc informācijas izsūtīšanas Komisijas locekļiem par Komisijas sēdes 
sasaukšanu, 10 (desmit) minūšu laikā nav saņēmusi telefonisku apstiprinājumu no Komisijas locekļa, 
Pašvaldības policija telefoniski sazinās ar Komisijas locekli, lai pārliecinātos par informācijas saņem-
šanu un noskaidrotu Komisijas locekļa ierašanās laiku uz Komisijas sēdi. 
26. Pašvaldības policija apkopo informāciju par Komisijas locekļu dalību Komisijas sēdē un iesniedz 

to Komisijas priekšsēdētājam. 
27. Pašvaldības policija ne retāk kā reizi pusgadā pārbauda apziņošana sistēmas darbību. Pārbaude 
ietver Komisijas locekļu (arī citu apziņojamo amatpersonu) pilnīgu vai daļēju apziņošanu. 
28. Gadījumā, ja nav sakaru vai arī jebkādu citu apstākļu dēļ nav iespējams veikt apziņošanu, Komi-
sijas locekļu pulcēšanās vieta ir Jūras iela 36, Ventspils. 
 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības  
domes priekšsēdētājs  J. Vītoliņš 

 

 

 

 



Pielikums 

                          
APSTIPRINU: 

Ventspils valstspilsētas un Ventspils novada sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs J. Vītoliņš 

 

2022. gada 7.aprīlī 
 

Ventspils valstspilsētas un Ventspils novada sadarbības teritorijas  
civilās aizsardzības komisijas apziņošanas kārtība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   
Aigo Gūtmanis Ventspils valstspilsētas  
domes priekšsēdētāja vietnieks 

aigo.gutmanis@ventspils.lv  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

Ventspils pašvaldības policijas dežūrdaļa veic komisijas locekļu apziņošanu  
Dežūrdaļas inspektori 
Mob.28680808 

dezurdala@ventspils.lv 

Aldis Ābele Ventspils valstspilsētas domes 
izpilddirektors  

 aldis.abele@ventspils.lv 

 

Ansis Zanders Valsts policijas Kurzemes reģiona 

pārvaldes iecirkņa priekšnieks  

ansis.zanders@kurzeme.vp.gov.lv 

 

 

Tadeušs Keziks VAS “Latvijas Dzelzceļš” 

Vilcienu kustības pārvaldes Ventspils stacijas 

priekšnieks  
tadeuss.keziks@ldz.lv 

Edijs Ilziņš Pašvaldības SIA “Ziemeļkurzemes 

reģionālā slimnīca” galvenais ārsts  
edijs.ilzins@ventspils.lv 

Jānis Lakševics Nacionālo bruņoto spēku 
Zemessardzes 46. kājnieku bataljona komandieris  
janis.laksevics@mil.lv 

Artūrs Pupšis VUGD Kurzemes reģiona 
Ventspils daļas komandieris (komisijas 

priekšsēdētāja vietnieks) 
arturs.pupsis@vugd.gov.lv 

 

Kristaps Kerve AS “Sadales tīkls” Rietumu 
reģions Ekspluatācijas daļas Ventspils nodaļas 
ekspluatācijas daļas vadītājs  
kristaps.kerve@sadalestikls.lv 

 

Jānis Krūmiņš Ventspils brīvostas pārvaldes  
Ostas aizsardzības virsnieks  
janis.krumins@vbp.lv 

Ivo Lemšs Valsts vides dienesta Kurzemes 

reģionālā vides pārvaldes direktora  

ivo.lemss@ventspils.vvd.gov.lv 

Ojārs Rudzītis Ventspils pašvaldības 
policijas priekšnieks  
ojars.rudzitis@ventspils.lv 

Komisijas priekšsēdētājs pieņem lēmumu par komisijas apziņošanu 

Ventspils valstpilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs  
Jānis Vītoliņš 

janis.vitolins@ventspils.lv 

 

Uldis Frīdenbergs Valsts meža dienesta 
Ziemeļkurzemes  virsmežniecības virsmežzinis   

uldis.fridenbergs@ziemelkurzeme.vmd.gov.lv 

Guntis Blumbergs Ventspils valstspilsētas domes 

priekšsēdētāja 1. vietnieks sadarbības jautājumos 

guntis.blumbergs@ventspils.lv 

 

Aivars Mucenieks Ventspils novada domes 

priekšsēdētājs (komisijas priekšsēdētāja 
1.vietnieks) aivars.mucenieks@ventspilsnd.lv 

 

Juris Krilovskis Ventspils novada 

pašvaldības izpilddirektors 

juris.krilovskis@ventspilsnd.lv 

 

Jeļena Mundeciema SPKC Kurzemes 

reģionālā nod. 
jelena.mundeciema@spkc.gov.lv 

Kaspars Fišmeisters Valsts robežsardzes 
Ventsp.pārv.priekšn.vietn. 

kaspars.fismeisters@rs.gov.lv 

Andris Vārpiņš Ventspils novada pašvaldība  
andris.varpins@ventspilsnd.lv 

 

Ivars Koloda PVD Ziemeļkurzemes pārvalde  

ivars.koloda@pvd.gov.lv 

 

mailto:juris.krilovskis@ventspilsnd.lv


 

 

!!! Komisijas apziņošanas kārtība ir pārbaudāma ne retāk kā divas reizes 
gadā. 

 

 

 

!!! Gadījumos, kad komisijas apziņošanas sakaru sistēmas ir bojātas, vai 
arī jebkādu citu apstākļu dēļ nav iespējams veikt komisijas apziņošanu, 

komisijas pulcēšanās vieta ir  

 

Jūras iela 36, Ventspils. 
 

 

Komisijai nosūtāmo ziņu piemēri. 

1. Ziņa apziņošanas pārbaudei: 

“Notiek komisijas apziņošanas kārtības pārbaude. Lūdzu nosūtiet uz tālr. 
Nr.28680808 apstiprinājumu par šīs ziņas saņemšanu, norādot savu vārdu 
un uzvārdu.” 

 

2. Ziņa ārkārtējā situācijā: 

“2022. gada 31. decembrī plkst. 12.00 Jūras ielā 36, Ventspilī, sēžu zālē tiek 
organizēta Ventspils pilsētas un Ventspils novada sadarbības teritorijas 
civilās aizsardzības komisijas sēde. Lūdzu nosūtīt uz tālr. Nr.28680808 

apstiprinājumu par ierašanos uz komisijas sēdi, vai arī informāciju par 
neierašanos, norādot savu vārdu un uzvārdu.”  
 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības  
domes priekšsēdētājs                                                                                  J. Vītoliņš 
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