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2021.gada 30.decembrī       Nr.636 
          (protokols Nr.18, 78.§) 
 
Par Valmieras novada sadarb ības teritorijas 
civil ās aizsardz ības pl āna apstiprin āšanu 
 

Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma (turpmāk – Likums) 11.panta 
pirmās daļas 3.punkts noteic, ka pašvaldības domes uzdevums ir apstiprināt sadarbības teritorijas 
civilās aizsardzības plānu, Ministru kabineta 07.11.2017. noteikumi Nr.658 “Noteikumi par civilās 
aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju” noteic valsts civilās aizsardzības plāna, 
sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna, paaugstinātas bīstamības objekta civilās 
aizsardzības plāna un objekta civilās aizsardzības plāna struktūru un tajā iekļaujamo informāciju. 
Saskaņā ar minēto noteikumu 4.2.apakšpunktu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānā 
iekļaujama informācija par pašvaldības teritorijā iespējamiem riskiem (zemi, vidēji, augsti un ļoti 
augsti), ņemot vērā valsts civilās aizsardzības plānā norādīto informāciju.  

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes priekšsēdētājs, arī kā 
Valmieras novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas vadītājs, ir nodrošinājis, ka 
sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskajām un fiziskajām personā ir izstrādāts 
Valmieras novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna projekts, kas aptver Likuma 
6.panta pirmās daļas 9.punktā minētās katastrofas un 11.panta pirmās daļas 5.punktā minētos 
uzdevumus, Valmieras novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna projektu izstrādāja 
SIA “Vides un Ģeoloģijas Serviss”. Valmieras novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 
plāna projekts ar pielikumiem ir izskatīts un akceptēts Valmieras novada sadarbības teritorijas civilās 
aizsardzības komisijas 2021.gada 14.septembra sēdē. 

Izvērtējot Valmieras novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu, Pašvaldības 
dome secina, ka tas apstiprināms sagatavotajā redakcijā, un pamatojoties uz augstākminēto, 
Likuma 11.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
Ministru kabineta 07.11.2017. noteikumu Nr.658 “Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru 
un tajos iekļaujamo informāciju” 4.un 5.punktu, Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgās 
sēdes 16.12.2021. atzinumu,  
 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš, 
G.Ķibere, T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, 
V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
nolemj: 
 
1. apstiprināt Valmieras novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu; 
2. Valmieras novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna uzturēšanu un aktualizēšanu 

nodrošināt Valmieras novada pašvaldības ugunsdrošības un civilās aizsardzības speciālistam 
Jānim Skrastiņam; 

3. Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājai Kristīnei Melecei nodrošināt 
sabiedrības informāšanu par Valmieras novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna 
apstiprināšanu un Valmieras novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna (publiskā 
daļa) publicēšanu Valmieras novada pašvaldības tīmekļa vietnē; 



4. atzīt par spēku zaudējušiem Valmieras novada pašvaldībā apvienoto bijušo pašvaldību 
apstiprinātos civilās aizsardzības plānus.  

 
Pielikumā: Valmieras novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns. 
 
  
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 


