Ar grozījumiem, kas izdarīti ar
Tukuma novada Domes lēmumu:
- 26.07.2018 (prto.Nr.17, 30.§),
- 20.12.2018. (prot.Nr.26, 4.§),
- 30.01.2020. (prot.Nr.2, 10.§),
- 29.04.2020. (prot. Nr.8, 15.§)
- 25.11.2020. (prot. Nr.25, 21.§)
SASKAŅOTS
ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
2018.gada 4.aprīļa
vēstuli Nr.22-1.22/460

APSTIPRINĀTS
ar Tukuma novada Domes
2018.gada 26.aprīļa
lēmumu (prot. Nr.7, 9.§.)
APSTIPRINĀTS
ar Kandavas novada domes
2018.gada 26.aprīļa
lēmumu (prot.Nr.6, 26.§.)
APSTIPRINĀTS
ar Engures novada domes
2018.gada 16.augusta
lēmumu (prot.Nr.8, p.14)
APSTIPRINĀTS
ar Jaunpils novada domes
2018.gada 26.aprīļa
lēmumu Nr.67 (prot.Nr.4, 5.p.)

Tukumā 2018.gada 26.aprīlī
Tukuma sadarbības teritorijas civilās aizsardzības
KOMISIJAS NOLIKUMS
I. KOMISIJAS LOCEKĻU SASTĀVS
1. Tukuma sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas (turpmāk –
komisija) sastāvs:
1.1. Komisijas priekšsēdētājs – Normunds Rečs (Tukuma novads);
1.2. Komisijas priekšsēdētāja vietniece, kura komisijas priekšsēdētāja prombūtnes
laikā pilda komisijas priekšsēdētāja pienākumus – Inga Priede (Kandavas novads);
1.3. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Imants Valers (Engures novads);
1.4. Komisijas priekšsēdētāja vietniece – Ligita Gintere (Jaunpils novads);
1.5. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Viesturs Driķis (Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests);
1.6. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Gatis Celms (Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests);
1.7. Komisijas locekle – Inese Valtere (Tukuma novads);
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 25.11.2020. lēmumu (prot. Nr.25, 21.§)

1.8. Komisijas loceklis – Egīls Dude (Kandavas novads);
1.9. Komisijas loceklis – Rihards Zariņš (Kandavas novads);
1.10. Komisijas loceklis – Pēteris Baranovskis (Jaunpils novads);
1.11. Komisijas loceklis – Janeks Bahs (Valsts policija);

1.12. Komisijas loceklis – Armands Hohfelds (Tukuma novada pašvaldības
policija);
1.13. Komisijas loceklis - Aivis Vācers (51.Zemessardzes bataljons);
1.14. rezerves komisijas loceklis – Ivo Vereskuns (51.Zemessardzes bataljons);
1.15. Komisijas locekle – Dzintra Rabkeviča (SIA “Tukuma slimnīca”.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 29.04.2020. lēmumu (prot. Nr.8, 15.§)

II. KOMISIJAS LOCEKĻU PIENĀKUMI
2. Ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju apdraudējumos vai
pasākumos, kuros attiecīgās institūcijas amatpersona ir reaģēšanas un seku
likvidēšanas darbu vadītājs.
3. Ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju, ja izskatāmais jautājums
skar attiecīgās institūcijas kompetenci un ir saistīts ar katastrofu pārvaldīšanu,
katastrofu pārvaldīšanas koordinēšanu vai civilo aizsardzību.
4. Sniegt priekšlikumus komisijas nolikuma izstrādei, papildināšanai vai
precizēšanai.
5. Sniegt priekšlikumus sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izstrādei,
papildināšanai vai precizēšanai.
6. Sniegt informāciju komisijai par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo
attīstību, kā arī par situāciju katastrofas vietā.
7. Sniegt informāciju komisijai par veiktajiem pasākumiem apdraudējuma
pārvarēšanā.
8. Sniegt informāciju komisijai par attiecīgās institūcijas atbildīgajā glabāšanā
esošajām valsts materiālajām rezervēm.
9. Koordinēt attiecīgās institūcijas rīcību, kā arī informēt institūciju un reaģēšanas
un seku likvidēšanas darbu vadītāju par komisijā pieņemtajiem lēmumiem.
10. Piedalīties ekspertu grupās, preses konferencēs, kā arī vietēja, reģionāla un
valsts mēroga civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācībās.
III. KOMISIJAS LOCEKĻU TIESĪBAS
11. Ierosināt uzaicināt uz komisijas sēdēm valsts, pašvaldību, citu institūciju
vai komersantu amatpersonas un speciālistus.
12. Pieprasīt viņa atsevišķā viedokļa iekļaušanu komisijas sēdes protokolā.

IV. KOMISIJAS APZIŅOŠANAS KĀRTĪBA
Komisijas
priekšsēdētājs
pieņem lēmumu par komisijas
apziņošanu
Normunds Rečs
Mob.29446956
normunds.recs@tukums.lv
Tukuma novada vienotais
dispečerdienests veic
komisijas locekļu apziņošanu
8881
Mob.26125050
vdd@tukums.lv
Kandavas
novada
Domes
priekšsēdētāja
Inga Priede
Mob.26350440
inga.priede@kandava.lv

Tukuma
novada
pašvaldības
izpilddirektore
Inese Valtere
Mob.29378867
inese.valtere@tukums.lv

Jaunpils
novada
Domes
priekšsēdētāja
Ligita Gintere
Mob.29246217
ligita.gintere@jaunpils.lv

Kandavas novada Domes
izpilddirektors
Egīls Dude
Mob.25652445
egils.dude@kandava.lv

Engures
novada
Domes
izpilddirektors
Imants Valers
Mob.29272665
imants.valers@enguresnovads.l
v
VUGD ZRB Tukuma daļas
komandieris
Viesturs Driķis
Mob.26655351
viesturs.drikis@vugd.gov.lv

Jaunpils novada Domes
izpilddirektors
Pēteris Baranovskis
Mob.26436651
peteris.baranovskis@jau
npils.lvmailto:maris.r
Kandavas novada
udausPašvaldības policijas priekšnieks
rudovskis@tukums.
Rihards Zariņš
lv
Mob.29101401
ricis1340@inbox.lv

VUGD ZRB Tukuma daļas
Kandavas posteņa komandieris
Gatis Celms
Mob.27899636
gatis.celms@vugd.gov.lv

Tukuma novada
Pašvaldības policijas priekšnieks
Armands Hohfelds
Mob.26562694
armands.hohfelds@tukums.lv

VP ZRP Tukuma iecirkņa
priekšnieks
Janeks Bahs
Mob.28386822
janeks.bahs@zemgale.vp.gov.l
v

51.Zemessardzes bataljona
operatīvās daļas priekšnieks
Ivo Vereskuns
Mob.28328635
ivo.vereskuns@mil.lv

51.Zemessardzes bataljona
komandieris
Aivis Vācers
Mob.26517442
aivis.vacers@mil.lv

SIA “Tukuma slimnīca”
Valdes locekle
Dzintra Rabkeviča
Mob.29106602
dzintra.rabkevica@apollo.lv

!!! Apziņošanas kārtība tiek pārbaudīta vismaz divas reizes gadā

!!! Gadījumos, ja nav sakaru, vai arī jebkādu apstākļu dēļ nav
iespējams veikt apziņošanu komisijas pulcēšanās vieta ir:

Pils iela 18, Tukums, Tukuma novads
Ziņas piemērs:
“Notiek apziņošanas kārtības pārbaude. Lūdzu nosūtiet apstiprinājumu
par ziņas saņemšanu uz tālr. Nr. 26125050 norādot vārdu un uzvārdu”
“Tiek organizēta Tukuma sadarbības teritorijas civilās aizsardzības
komisijas sēde 2018.gada 1.janvārī, plkst.14:00, Talsu ielā 4, Tukumā,
Sēžu zālē. Lūdzu nosūtiet apstiprinājumu par ierašanos vai arī
informāciju par neierašanos uz tālr. Nr. 26125050 norādot vārdu un
uzvārdu”

Tukuma novada Domes priekšsēdētājs
Tukuma sadarbības teritorijas
civilās aizsardzības komisijas
priekšsēdētājs
(personiskais paraksts)

N.Rečs

