
1 
 

 
AIZPUTES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.LV90000031743, Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā, LV – 3456  
 

LĒMUMS 
Aizputē 

2019.gada 25.septembrī             Nr.  
               (protokols Nr.____   ) 
 
 

Par grozījumiem Aizputes  novada domes 2018.gada 28.februār lēmumā Nr.97 “Par 
civilās aizsardzības komisijas izveidošanu”  un  Grobiņas sadarbības teritorijas civilās 

aizsardzības komisijas nolikumā  
 

Aizputes novada Domē (turpmāk – Dome) ir saņemta Grobiņas novada domes 
pārsūtīta Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes (turpmāk – Valsts robežsardze) 2019.gada 
7.maija vēstule Nr.23.5/513 “Par pārstāvju izvirzīšanu civilās aizsardzības komisijas sastāvā” 
(turpmāk – Vēstule), kurā informēts, ka Valsts robežsardze dalībai Grobiņas sadarbības 
teritorijas civilās aizsardzības komisijā (turpmāk – Komisija) deleģē kā pastāvīgo pārstāvi 
Valsts robežsardzes Kurzemes I kategorijas dienesta priekšnieku pulkvežleitnantu Mairi 
Plūksnu un kā aizvietotāju Valsts robežsardzes Kurzemes I kategorijas dienesta priekšnieka 
vietnieci majori Janu Kavansku. 
 Ar Aizputes novada domes 2018.gada 27.februāra lēmumu Nr.97 “Par civilās 
aizsardzības komisijas izveidošanu” ir apstiprināts Komisijas sastāvs, savukārt, ar 2018.gada 
27.jūnija lēmumu Nr.359 “Par Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 
nolikuma apstiprināšanu” ir apstiprināts Komisijas nolikums. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra noteikumu Nr.582 “Noteikumi 
par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” (turpmāk – MK Nr.582) 
pielikuma 11.puntam Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijā ir 
pārstāvētas Rucavas novada, Grobiņas novada, Nīcas novada, Priekules novada, Vaiņodes 
novada, Durbes novada, Aizputes novada un Pāvilostas novada pašvaldības. Savukārt, MK 
nr.582 7.7.punkts nosaka, ka ņemot vērā iespējamos apdraudējumus pašvaldības 
(pašvaldību) teritorijā, komisijas sastāvā var iekļaut pārstāvjus no Valsts robežsardzes. 

Ievērojot to, ka līdz šim Komisijas sastāvā nebija iekļauts Valsts robežsardzes 
pārstāvis, ir nepieciešams veikt grozījumus Aizputes novada domes 2018.gada 28.februāra 
lēmumā “Par civilās aizsardzības komisijas izveidošanu”un 2018.gada 27.jūnijā apstiprinātā 
Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra 
noteikumu Nr.582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 
komisijām” 7.7.punktu, likuma  „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu un 
21.panta pirmās daļas 24.punktu,  
 
Aizputes novada dome  NOLEMJ: 

 
1. Izdarīt Aizputes novada domes 2018.gada 28.februāra lēmumā Nr.97 “Par civilās 

aizsardzības komisijas izveidošanu”  šādus grozījumus: 
1.1.papildināt lēmuma 1.punktā noteikto komisijas sastāvu ar šādiem komisijas 

locekļiem: 
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“Mairis Plūksna - Valsts robežsardzes Kurzemes I kategorijas dienesta 
priekšnieka pulkvežleitnants (pastāvīgais pārstāvis); 

 Jana Kavanska - Valsts robežsardzes Kurzemes I kategorijas dienesta 
priekšnieka vietniece majore (aizvietotāja).” 

 
2. Izdarīt Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā, 

apstiprināts ar Aizputes novada domes 2018.gada 27.jūnija lēmumu Nr.359,  šādus 
grozījumus: 

2.1. izteikt nolikuma 2.punktu šādā redakcijā: 
“2. 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, Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienests, Slimību profilakses un kontroles 
centrs, Pārtikas un veterinārā dienests, Valsts policija, Nacionālie 
bruņotie spēki, Valsts meža dienests, Valsts vides dienests, akciju 
sabiedrības “Sadales tīkli, Valsts robežsardze”. 

2.2. papildināt nolikuma 4.punktu ar 4.18. un 4.19.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“4.18. Mairis Plūksna - Valsts robežsardzes Kurzemes I kategorijas dienesta 

priekšnieka pulkvežleitnants (pastāvīgais pārstāvis); 
4.19. Jana Kavanska - Valsts robežsardzes Kurzemes I kategorijas dienesta 

priekšnieka vietniece majore (aizvietotāja).” 
 
3. Nosūtīt apstiprināšanai lēmuma 2.punktā minētos nolikuma grozījumus visām sadarbības 

teritorijas pašvaldībām (Aizputes novada pašvaldībai, Durbes novada pašvaldībai, Nīcas 
novada pašvaldībai, Pāvilostas novada pašvaldībai, Priekules novada pašvaldībai, 
Rucavas novada pašvaldībai, Vaiņodes novada pašvaldībai). 

Lēmumu  var  pārsūdzēt  Administratīvā rajona  tiesā  Liepājas  tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā  4,   
septiņu dienu  laikā no lēmuma stāšanās spēkā.  
 
 
 
Novada domes priekšsēdētājs      Juris Grasmanis 

 
 
 
 
 
 
N.Patmalniece 
nora.patmalniece@aizpute.lv, 63459148 
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