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I. KOMISIJAS LOCEKĻU SASTĀVS 
 

Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas (turpmāk – komisija) sastāvs: 

1. komisijas priekšsēdētāja – Elita Eglīte (Amatas novads); 

2. komisijas priekšsēdētajas vietnieks, kurš komisijas priekšsēdētājas prombūtnes laikā pilda 

komisijas priekšsēdētāja pienākumus – Jānis Rozenbergs (Cēsu novads); 

3. komisijas priekšsēdētajas vietnieks – Hardijs Vents (Pārgaujas novads); 

4. komisijas priekšsēdētājas vietnieks– Kaspars Dravants (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests), prombūtnes laikā aizvieto – Ilmārs Briedis(Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests); 

5. komisijas priekšsēdētājas vietnieks – Laimis Šāvējs (Jaunpiebalgas novads); 

6. komisijas priekšsēdētājas vietnieks – Ainārs Šteins (Līgatnes novads) 

7.  komisijas priekšsēdētājas vietniece – Elīna Stapulone (Priekuļu novads) 

8. komisijas priekšsēdētājas vietniece – Evija Zurģe (Raunas novads) 

9. komisijas priekšsēdētājas vietnieks – Indriķis Putniņš (Vecpiebalgas novads) 

10. komisijas loceklis - Druvis Melderis (Valsts meža dienests); 

11. komisijas locekle – Inga Zviedrāne (Valsts vides dienests); 

12. komisijas loceklis – Guntis Lošins (a/s “Sadales tīkls”); 

13. komisijas loceklis – Dzintars Suts (a/s “Augstsprieguma tīkls”); 

14. komisijas loceklis – Mārtiņš Jēgers (Cēsu novada pašvaldība); 

15. komisijas loceklis – Guntars Rekmanis (Raunas novada dome); 

16. komisijas locekle – Ieva Ozola (Raunas novada dome); 

17. komisijas loceklis – Aivars Damroze (Raunas novada dome); 

18. komisijas loceklis – Aldis Šķesters (Priekuļu novada pašvaldība); 

19. komisijas locekle – Santa Rogoča (Neatliekamās medicīnas palīdzības dienests); 

20. komisijas locekle – Areta Vītola (Slimību profilakses un kontroles centrs); 

21. komisijas locekles aizvietotāja – Aina Muskova (Slimību profilakses un kontroles 

centrs); 

22. komisijas locekle – Dina Līte-Zaķe (Veselības inspekcija); 

23. komisijas loceklis – Mārcis Ulmanis (Pārtikas un veterinārais dienests); 

24. komisijas loceklis – Aldis Pāže (Valsts policija); 

25. komisijas loceklis – Raitis Briedis (Valsts robežsardze); 

26. komisijas loceklis – Jurģis Baumeisters (Nacionālie bruņotie spēki); 

27. komisijas loceklis – Juris Suseklis (Amatas novada pašvaldība); 

28. komisijas loceklis – Andris Lapiņš (Vecpiebalgas novada pašvaldība). 

Komisijas sekretāre - Ella Frīdvalde-Andersone (Amatas novada pašvaldība). 
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II. KOMISIJAS LOCEKĻU PIENĀKUMI 

 
1.Ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju apdraudējumos vai pasākumos, 

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

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; 

3.Sniegt priekšlikumus komisijas nolikuma izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai; 

4.Sniegt priekšlikumus civilās aizsardzības plāna izstrādei, papildināšanai vai 

precizēšanai; 

5.Sniegt informāciju komisijai par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo 
attīstību, kā arī par situāciju katastrofas vietā; 

6.Sniegt informāciju komisijai par veiktajiem pasākumiem apdraudējuma pārvarēšanā; 

7.Sniegt informāciju komisijai par attiecīgās institūcijas atbildīgajā glabāšanā esošajām 

valsts materiālajām rezervēm; 

8.Koordinēt attiecīgās institūcijas rīcību, kā arī informēt institūciju un reaģēšanas un 

seku likvidēšanas darbu vadītāju par komisijā pieņemtajiem lēmumiem; 

9.Piedalīties ekspertu grupās, preses konferencēs, kā arī vietēja, reģionāla un valsts 

mēroga civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācībās. 

 

III. KOMISIJAS LOCEKĻU TIESĪBAS 

 
1.ierosināt uzaicināt uz komisijas sēdēm valsts, pašvaldību, citu institūciju vai 

komersantu amatpersonas un speciālistus; 

           2.pieprasīt viņa atsevišķā viedokļa iekļaušanu komisijas sēdes protokolā. 

 

IV. KOMISIJAS APZIŅOŠANAS KĀRTĪBA 
 

 

Komisijas priekšsēdētāja, 

Amatas novada domes 

priekšsēdētāja Elita Eglīte 

 pieņem lēmumu par komisijas 

apziņošanu (mob. tālruņa 

nr.26537849, e-pasts: 

elita.eglite@amatasnovads.lv 

 

Komisijas sekretāre Ella 

Frīdvalde-Andersone veic 

apziņošanu zvanot/sūtot SMS 

(mob. tālruņa nr.20234560, e-

pasts: 

ella.fridvalde@amatasnovads.lv 

  

 

 

 

 

mailto:elita.eglite@amatasnovads.lv
mailto:ella.fridvalde@amatasnovads.lv
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VUGD pārstāvis Kaspars Dravants 

(mob. tālruņa nr.26539949 , e-pasts: 

kaspars.dravants@vugd.gov.lv 

prombūtnes laikā – Ilmārs Briedis 

(mob.tālruņa nr.29487774, e-pasts: 

ilmars.briedis@vugd.gov.lv 

 Cēsu novada domes 

priekšsēdētājs Jānis 

Rozenbergs (mob. tālruņa 

nr.26411226,  

e-pasts:  

janis.rozenbergs@cesis.lv 

 Pārgaujas novada domes 

priekšsēdētājs Hardijs Vents 

(mob. tālruņa nr.26556532, e-

pasts: 

hardijs.vents@pargaujasnovads.lv 

 

     

Jaunpiebalgas novada domes 

priekšsēdētājs Laimis Šāvējs (mob. 

tālruņa nr.29135219, e-pasts: 

laimis.savejs@jaunpiebalga.lv 

 

 Līgatnes novada domes 

priekšsēdētājs Ainārs Šteins 

(mob. tālruņa nr.29412602,  

e-pasts: 

ainars.steins@ligatne.lv 

 Priekuļu novada domes 

priekšsēdētāja Elīna Stapulone 

(mob. tālruņa nr.29422297, e-

pasts: 

elina.stapulone@priekulunovads.l

v 

     

Raunas novada domes priekšsēdētāja 

Evija Zurģe (mob. tālruņa 

nr.22016948, e-pasts: 

evija.zurge@rauna.lv 

 Vecpiebalgas novada domes 

priekšsēdētājs Indriķis 

Putniņš (mob. tālruņa 

nr.29480148, e-pasts: 

putnins.indrikis@gmail.com 

 NMP dienesta pārstāve Santa 

Rogoča (mob. tālruņa 

nr.29355332, e-pasts:  

santa.rogoca@inbox.lv  

     

SPKC pārstāve Areta Vītola (tālruņa 

n.r64281131., e-pasts: 

areta.vitola@spkc.lv 

prombūtnes laikā- Aina Muskova 

tālr.nr.64281131, e-pasts: 

aina.muskova@spkc.lv 

 Veselības inspekcijas 

pārstāve Dina Līte-Zaķe 

(mob. tālruņa nr.22316775,   

e-pasts:  

dina.lite-zake@vi.gov.lv 

 

 PVD pārstāvis Mārcis Ulmanis 

(mob. tālruņa nr.29406401, e-

pasts:  

marcis.ulmanis@pvd.gov.lv  

 

     

Valsts policijas pārstāvis Aldis Pāže 

(mob. tālruņa nr.26406401,  e-pasts:  

aldis.paze@vidzeme.vp.gov.lv ) 

 

 Valsts robežsardzes pārstāvis 

Raitis Briedis (mob. tālruņa 

nr.64202901, e-pasts:  

raitis.briedis@rs.gov.lv 

 Zemessardzes pārstāvis Jurģis 

Baumeisters (mob. tālruņa 

nr.28371816, e-pasts:  

jurgis.baumeisters@mil.lv 

     

Valsts meža dienesta pārstāvis Druvis 

Melderis (mob. tālruņa nr.26444065, 

e-pasts:  

druvis.melderis@centralvidzeme.vmd.go

v.lv 

 VVD pārstāve Inga 

Zviedrāne (mob. tālruņa 

nr.25475666, e-pasts:  

inga.zviedrane@vvd.gov.lv 

 Sadales tīklu pārstāvis Guntis 

Lošins (mob. tālruņa nr.26510652, 

e-pasts:  

guntis.losins@sadalestikls.lv 

 

A/S “Sadales tīkls” pārstāvis 

Dzintars Suts (mob.tālruņa 

nr.29425996, e-pasts: 

dzintars.suts@ast.lv 

 Pašvaldības pārstāvis Juris 

Suseklis (mob.tālruņa 

nr.27867353, e-pasts: 

juris.suseklis@amatasnovads

.lv 

 Pašvaldības pārstāvis Mārtiņš 

Jēgers (mob.tālruņa nr.22454262, 

e-pasts: martins.jegers@cesis.lv 

  

mailto:kaspars.dravants@vugd.gov.lv
mailto:ilmars.briedis@vugd.gov.lv
mailto:janis.rozenbergs@cesis.lv
mailto:hardijs.vents@pargaujasnovads.lv
mailto:laimis.savejs@jaunpiebalga.lv
mailto:ainars.steins@ligatne.lv
mailto:elina.stapulone@priekulunovads.lv
mailto:elina.stapulone@priekulunovads.lv
mailto:evija.zurge@rauna.lv
mailto:putnins.indrikis@gmail.com
mailto:vnp@inbox.lv
mailto:areta.vitola@spkc.lv
mailto:aina.muskova@spkc.lv
mailto:dina.lite-zake@vi.gov.lv
mailto:marcis.ulmanis@pvd.gov.lv
mailto:aldis.paze@vidzeme.vp.gov.lv
mailto:ingus.auzins@mil.lv
mailto:jurgis.baumeisters@mil.lv
mailto:vijciems@valka.lv
mailto:vijciems@valka.lv
mailto:inga.zviedrane@vvd.gov.lv
mailto:guntis.losins@sadalestikls.lv
mailto:dzintars.suts@ast.lv
mailto:juris.suseklis@amatasnovads.lv
mailto:juris.suseklis@amatasnovads.lv
mailto:martins.jegers@cesis.lv


4 

Pašvaldības pārstāvis Guntars 

Rekmanis (mob.tālruņa nr.29357680, 

e-pasts: novadadome@rauna.lv 

 Pašvaldības pārstāve Ieva 

Ozola (tālruņa nr.64177620, 

e-pasts: socrauna@rauna.lv 

 Pašvaldības pārstāvis Aivars 

Dambroze (mob.tālruņa 

Nr.29463629, e-pasts: 

aivars@gapa.lv 

  

Pašvaldības pārstāvis 

Aldis Šķesters 

(mob.tālruņa nr.29230558, 

e-pasts: 

aldis.skesteris@priekulunovads.lv 

 Pašvaldības pārstāvis Andris 

Lapiņš (tālruņa nr.22016879, e-

pasts: 

andris.lapins@vecpiebalga.lv 

 

Apziņošanas kārtība tiek pārbaudīta divas reizes gadā. Gadījumos, ja nav sakaru, vai arī jebkādu 

apstākļu dēļ nav iespējams veikt apziņošanu komisijas pulcēšanās vieta ir Ata Kronvalda iela 

52, Cēsis 

.Gadījumos, ja nav sakaru, vai arī jebkādu apstākļu dēļ nav iespējams veikt apziņošanu 

komisijas pulcēšanās vieta ir Beverīnas iela 3, Valka 

Ziņas piemērs: 

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

tālr.nr.20234560 norādot vārdu un uzvārdu” 

“Tiek organizēta Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sēde 2018.gada 

1.janvārī, Jāņa Poruka ielā 8 (302 kab), Cēsīs. Lūdzu, nosūtiet apstiprinājumu par ierašanos vai 

arī informāciju par neierašanos uz tālr.nr.20234560 norādot vārdu un uzvārdu. 

 

 

 

Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas  

priekšsēdētāja                                        E.Eglīte 

 

 

mailto:novadadome@rauna.lv
mailto:socrauna@rauna.lv
mailto:aivars@gapa.lv
mailto:aldis.skesteris@priekulunovads.lv
mailto:andris.lapins@vecpiebalga.lv

