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Par Civilās aizsardzības komisijas izveidošanu 
 
 
 

Atbilstoši Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma un Ministru kabineta 
2017. gada 26. septembra noteikumu Nr. 582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas 
civilās aizsardzības komisijām” (turpmāk – MK Nr. 582) prasībām 2017. gada 30. novembrī 
tika izveidota Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija. Minētās komisijas 
sastāvā ietilpst: Rucavas novada pašvaldība, Grobiņas novada pašvaldība, Nīcas novada 
pašvaldība, Priekules novada pašvaldība, Vaiņodes novada pašvaldība, Durbes novada 
pašvaldība, Aizputes novada pašvaldība un Pāvilostas novada pašvaldība. 

MK Nr.582 7. punkts nosaka, ka ņemot vērā iespējamos apdraudējumus pašvaldības 
(pašvaldību) teritorijā, komisijas sastāvā iekļaut pārstāvjus no Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienesta, Slimību profilakses un kontroles centrs, Pārtikas un veterinārā dienesta, 
Valsts policijas, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Valsts meža dienesta, Valsts vides 
dienesta, akciju sabiedrības “Sadales tīkli” un citām institūcijām.  

2018.gada 25.janvārī Grobiņas novada domes sēdē tika izveidota Grobiņas 
sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija, par kuras  sastāvu Aizputes novada 
pašvaldība tika informēta ar Grobiņas novada pašvaldības 2018.gada 9.februāra vēstuli 
Nr.2.1.14/263 “Par Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas izveidošanu” 
un kurā norādīts komisijas sastāvu apstiprināt Aizputes novada domes sēdē. 
 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 18.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 24.punktu, Ministru kabineta 2017. gada 26. septembra noteikumiem Nr. 582 
“Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” ,  

 
Aizputes novada dome  NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt izveidoto Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju 

šādā sastāvā: 
Aivars Priedols (Grobiņas novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētājs; 
Jānis Pošeiko (Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Liepājas 2. daļas komandieris) – 
komisijas priekšsēdētāja vietnieks; 



Juris Grasmanis (Aizputes novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks;  
Ojārs Petrēvics (Durbes novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja vietnieks; 
Agris Petermanis (Nīcas novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja vietnieks; 
Uldis Kristapsons (Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks; 
Vija Jablonska (Priekules novada domes priekšsēdētāja) – komisijas priekšsēdētāja vietniece; 
Jānis Veits (Rucavas novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja vietnieks; 
Visvaldis Jansons (Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks; 
Gints Ešenvalds (pārstāvis no Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes) – komisijas 
loceklis;  
Aivita Vītoliņa (pārstāvis no Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidkurzemes pārvaldes) – 
komisijas loceklis; 
Liene Kaļiņina (pārstāvis no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Kurzemes 
reģionālā centra) – komisijas loceklis; 
Roberts Bērziņš – (pārstāvis no Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes) – 
komisijas loceklis; 
Māris Otanķis (pārstāvis no Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības) – 
komisijas loceklis; 
Gatis Trankalis (pārstāvis no AS “Sadales tīkli”) – komisijas loceklis; 
Jeļena Mjasņikova (pārstāvis no Slimību profilakses un kontroles centra Liepājas Kurzemes 
reģionālās nodaļas) – komisijas loceklis; 
Vilmārs Vecvagaris (pārstāvis no Nacionālo bruņoto spēku Zemessardzes 44. kājinieku 
bataljona) – komisijas loceklis. 
 

2. Lēmumu nosūtīt Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 
priekšsēdētājam Aivaram Priedolam. 
  

 
 
Novada domes priekšsēdētājs       Juris Grasmanis 
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