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SASKAŅOTS                                                     APSTIPRINĀTS 

    ar Olaines novada pašvaldības domes 

ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta      2021. gada 27.oktobra 

2021. gada 23.septembra vēstuli Nr.22-1.22/1363     lēmumu (13.prot., 6.p.) 

 

Grozīts ar 2022. gada 23. marta  

domes lēmumu (5.prot., 21.p.) 

 

 

 

 

OLAINES NOVADA SADARBĪBAS TERITORIJAS CIVILĀS 

AIZSARDZĪBAS KOMISIJAS 

N O L I K U M S 
 

 

 

Izdots saskaņā ar “Civilās aizsardzības un katastrofas  

pārvaldīšanas likuma” 9. panta piekto daļu un 11. pantu,  

MK noteikumiem Nr. 582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības  

teritorijas civilās aizsardzības komisijām”  

 

 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Olaines novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija ir koordinējoša un 

konsultatīva institūcija, kuras darbības teritorija ir Olaines novada administratīvā teritorija. 

2.  Olaines novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas darbības mērķis ir 

koordinēt civilās aizsardzības pasākumus katastrofu un to draudu gadījumā, kā arī veicināt 

civilās aizsardzības jautājumu risināšanu.  

3. Šajā nolikumā noteikts Olaines novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

(turpmāk – komisija) sastāvs, komisijas locekļu tiesības, pienākumi un komisijas 

apziņošanas kārtība. 

4. Komisija savus uzdevumus veic patstāvīgi, kā arī sadarbībā ar citām valsts un pašvaldību 

institūcijām un iestādēm.  

 

 

II. Komisijas sastāvs 

 

5. Olaines novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvs: 

 

5.1. komisijas priekšsēdētājs:  

Olaines novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Bergs;  

 

5.2. komisijas priekšsēdētāja vietnieki: 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Olaines daļas 

komandieris Dmitrijs Novikovs;  
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Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 4. daļas Ķemeru 

posteņa komandieris Oskars Zukuls; 

 

Olaines novada pašvaldības domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Aleksandrs Čmiļs;  

 

5.3. komisijas locekļi: 

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes Piesārņojuma kontroles daļas 

Piesārņojuma sektora vadītājs Reinis Bitenieks (aizvietotājs – Valsts vides dienesta 

Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes Piesārņojuma kontroles daļas vadītājs Kalvis 

Avotiņš);  

 

Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Zemessardzes 1. Rīgas brigādes 17. kaujas atbalsta 

bataljona komandieris pulkvežleitnants Juris Višņakovs; 

 

Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības Babītes mežniecības vecākais 

mežzinis Andris Veidemanis; 

 

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Higiēnas novērtēšanas 

nodaļas vides veselības analītiķe Valērija Fomčenko; 

 

Rīgas Reģionālā centra BAC “Imanta” vadītāja Sarmīte Leitāne; 

 

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Olaines iecirkņa priekšnieks Genādijs Popovs; 

 

Olaines novada pašvaldības policijas priekšnieks Ervīns Siliņš; 

 

Olaines novada pašvaldības vides pārvaldības speciāliste Daina Ozola; 

 

Valsts policijas Rīgas Reģiona pārvaldes Olaines iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 

priekšnieks Jevģenijs Tjarve. 

 

6. Komisijas sastāvā esošās institūcijas pārstāvja maiņas gadījumā konkrētajā institūcijā 

automātiski par šīs institūcijas pārstāvi komisijā (komisijas locekli) kļūst darbinieks 

(amatpersona), kurš pārņem iepriekšējā darbinieka (amatpersonas) amata pienākumus. 

Katras komisiju pārstāvošās institūcijas pienākums ir nekavējoties informēt komisijas 

sekretāru par izmaiņām savā struktūrā, kas var ietekmēt komisijas pārstāvniecību, mainot tās 

sastāvu vai pārstāvniecību nodrošinošās personas.  

 

 

III. Komisijas locekļu pienākumi/uzdevumi 

 

7. Papildus Ministru kabineta 2017. gada 26. septembra noteikumu Nr. 582 “Noteikumi par 

pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 10. punktā noteiktajam 

komisijas locekļiem ir šādi pienākumi:  

7.1. ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju apdraudējumos vai pasākumos, 

kuros attiecīgās institūcijas amatpersona ir reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītājs;  

7.2. ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju, ja izskatāmā lieta skar attiecīgās 

institūcijas kompetenci un ir saistīta ar katastrofu pārvaldīšanu, katastrofu pārvaldīšanas 

koordinēšanu vai civilo aizsardzību;  

7.3. sniegt informāciju komisijai par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo attīstību, kā 

arī par situāciju katastrofas vietā;  

7.4. sniegt informāciju komisijai par veiktajiem pasākumiem apdraudējuma novēršanā; 
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7.5. sniegt informāciju komisijai par attiecīgās institūcijas atbildīgajā glabāšanā esošajām 

valsts materiālajām rezervēm; 

7.6. koordinēt attiecīgās institūcijas rīcību, kā arī informēt institūciju un reaģēšanas un seku 

likvidēšanas darbu vadītāju par komisijā pieņemtajiem lēmumiem; 

7.7. piedalīties ekspertu grupās, preses konferencēs, kā arī vietēja, reģionāla un valsts 

mēroga civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācībās; 

7.8. sniegt priekšlikumus sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izstrādei, 

papildināšanai vai precizēšanai;  

7.9. sniegt priekšlikumus komisijas nolikuma izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai. 

 

 

 

IV. Komisijas locekļu tiesības 

 

8. Ierosināt uzaicināt uz komisijas sēdēm valsts, pašvaldību, citu institūciju vai komersantu 

amatpersonas un speciālistus. 

9. Pieprasīt viņa atsevišķā viedokļa iekļaušanu komisijas sēdes protokolā. 

10. Ministru kabineta 2017. gada 26. septembra noteikumu Nr. 582 “Noteikumi par 

pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 11. punktā noteiktās 

tiesības.  

 

 

V. Komisijas darba organizācija 

 

11. Komisijas darba organizācija ir noteikta Ministru kabineta 2017. gada 26. septembra 

noteikumu Nr. 582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisijām” IV sadaļā.  

12. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā visas komisijas priekšsēdētāja funkcijas 

pārņem komisijas priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Čmiļs.  

 

 

 

VI. Komisijas apziņošanas kārtība 

 

 

13. Apziņošanas kārtība tiek pārbaudīta vismaz divas reizes gadā. 

 

14. Ja nav sakaru vai arī jebkādu apstākļu dēļ nav iespējams veikt apziņošanu, komisijas 

pulcēšanās vieta ir Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads. 

 

15. Komisijas locekļiem, saņemot informāciju, nepieciešams precīzi un savlaicīgi izpildīt 

dotās norādes. 

 

16. Komisijas apziņošanas shēma pieejama punktā 16.1. 
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16.1. Komisijas apziņošanas shēma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs – Olaines novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Bergs pieņem 

lēmumu par komisijas apziņošanu, tālr. 29111079, e-pasts: andris.bergs@olaine.lv 

VUGD RRP Olaines daļas komandieris  

Dmitrijs Novikovs,  

tālr. 26111681, e-pasts: 

dmitrijs.novikovs@vugd.gov.lv 

 

VUGD RRP 4. daļas Ķemeru posteņa 

komandieris Oskars Zukuls, 

tālr. 20258749,  

e-pasts: oskars.zukuls@vugd.gov.lv 

 

VVD Lielrīgas reģionālās vides 

pārvaldes Piesārņojuma kontroles daļas 

Piesārņojuma sektora vadītājs  

Reinis Bitenieks,  

tālr. 26681138, 22004609,  

e-pasts: reinis.bitenieks@vvd.gov.lv 

Aizvietotājs: VVD Lielrīgas reģionālās 

vides pārvaldes Piesārņojuma kontroles 

daļas vadītājs Kalvis Avotiņš,  

tālr. 28345645, 

 e-pasts: kalvis.avotins@vvd.gov.lv 

Olaines novada pašvaldības policijas 

priekšnieks Ervīns Siliņš,                 

tālr. 29190951, 

 e-pasts: policija@olaine.lv 

Rīgas Reģionālā centra BAC “Imanta” 

vadītāja Sarmīte Leitāne,  

tālr. 28663213,           

e-pasts: sarmite.leitane@nmpd.gov.lv 

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes 

Olaines iecirkņa priekšnieks  

Genādijs Popovs, tālr. 26371822,  

e-pasts: genadijs.popovs@riga.vp.gov.lv 

Komisijas sekretārs veic apziņošanu, zvanot / sūtot īsziņu vai ziņu lietotnē “Whatsapp” 

komisijas locekļiem. 

Nataļja Tropkina, tālr. 26354091, e-pasts: natalja.tropkina@olaine.lv 

NBS Zemessardzes 1. Rīgas brigādes 

17. kaujas atbalsta bataljona 

komandieris pulkvežleitnants  

Juris Višņakovs, tālr. 29405896,  

e-pasts: juris.visnakovs@mil.lv 

Veselības inspekcijas Sabiedrības 

veselības departamenta Higiēnas 

novērtēšanas nodaļas vides veselības 

analītiķe Valērija Fomčenko,  

tālr. 25151252,  

e-pasts: valerija.fomcenko@vi.gov.lv  

Informatīvais Veselības inspekcijas 

tālrunis 67081600, 27346833 

 

Olaines novada pašvaldības vides 

pārvaldības speciāliste Daina Ozola,                            

tālr. 28352193,  

e-pasts: daina.ozola@olaine.lv 

VMD Rīgas reģionālās virsmežniecības 

Babītes mežniecības vecākais mežzinis 

Andris Veidemanis, tālr. 20290431,  

e-pasts: 

andris.veidemanis@riga.vmd.gov.lv 

Olaines novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja otrais vietnieks  

Aleksandrs Čmiļs, tālr. 29237671,  

e-pasts: aleksandrs.cmils@olaine.lv  

Valsts policijas Rīgas Reģiona 

pārvaldes Olaines iecirkņa Kārtības 

policijas nodaļas priekšnieks Jevģenijs 

Tjarve, tālr. 28906203, 67950270,         

e-pasts: jevgenijs.tjarve@riga.vp.gov.lv 

mailto:dmitrijs.novikovs@vugd.gov.lv
https://mail.inbox.lv/compose?to=reinis.bitenieks@vvd.gov.lv
https://mail.inbox.lv/compose?to=kalvis.avotins@vvd.gov.lv
mailto:sarmite.leitane@nmpd.gov.lv
mailto:genadijs.popovs@riga.vp.gov.lv
mailto:valerija.fomcenko@vi.gov.lv
mailto:%20daina.ozola@olaine.lv
tel:28906203
tel:67950270
mailto:jevgenijs.tjarve@riga.vp.gov.lv
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16.2. Apziņošanas laikā sūtītas ziņas piemērs 

 

“Notiek apziņošanas kārtības pārbaude. Lūdzu, nosūtiet apstiprinājumu par ziņas saņemšanu 

uz tālr. 26354091, norādot vārdu un uzvārdu.” 

 

“Tiek organizēta Olaines novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sēde 

2021. gada 30. septembrī plkst. 14.00 Zemgales ielā 33, Olainē, 3. stāvā, domes sēžu zālē. 

Lūdzu, nosūtiet apstiprinājumu par ierašanos vai arī informāciju par neierašanos uz tālr. 

26354091, norādot vārdu un uzvārdu.” 

 

“Nekavējoši tiek organizēta Olaines novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisijas sēde sakarā ar paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku uzņēmuma X teritorijā. Sēde 

notiek 2021. gada 28. jūnijā plkst. 9.00 Zemgales ielā 33, Olainē, 3. stāvā, domes sēžu zālē. 

Lūdzu, nosūtiet apstiprinājumu par ierašanos uz tālr. 26354091, norādot vārdu un uzvārdu.” 

 

 

Olaines novada sadarbības teritorijas civilās  

aizsardzības komisijas priekšsēdētājs                   Andris Bergs 

 
 


