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2020.gada 17.aprīlī                                                Nr.170  

                                                                                                                             (prot.Nr.18,  6.§)                                                                                                                      

 

Par grozījumiem Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, izpildot Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 

11.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto uzdevumu pašvaldības domei apstiprināt sadarbības 

teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu un sastāvu, kā arī ievērojot Ministru kabineta 

2017.gada 26.septembra noteikumos Nr.582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības komisijām” noteikto, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, 

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts,  V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, 

J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils 

pilsētas dome nolemj:Izdarīt ar Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 13.jūlija lēmumu Nr.357 

apstiprinātajā Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā šādus 

grozījumus: 

1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā: 

“4. Komisijas sastāvs: 

4.1.  komisijas priekšsēdētājs -  Andrejs Elksniņš (Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs); 

4.2.  komisijas priekšsēdētāja vietnieki: 

4.2.1. Dmitrijs Karpovs (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona 

brigādes komandiera vietnieks); 

4.2.2. Arvīds Kucins (Daugavpils novada domes priekšsēdētājs); 

4.2.3. Stefans Rāzna (Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs); 

4.3. komisijas locekļi: 

4.3.1. Vitālijs Lisovs (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona 

brigādes Daugavpils 2.daļas komandieris); 

4.3.2. Jānis Lāčplēsis (Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks); 

4.3.3. Aivars Rasčevskis  (Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieks); 

4.3.4. Sabīne Šņepste (Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore); 

4.3.5. Vanda Kezika (Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore); 

4.3.6. Aleksandrs Aizbalts (Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores vietnieks); 

4.3.7. Irēna Timšāne (Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes vadītāja); 

4.3.8. Genadijs Kaminskis (Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks); 



4.3.9. Jānis Anspoks (Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa 

priekšnieks); 

4.3.10. Gundars Kampāns (Daugavpils pilsētas domes civilaizsardzības organizators); 

4.3.11. Līga Formanicka (Ilūkstes novada domes Darba aizsardzības un ugunsdrošības 

speciāliste); 

4.3.12. Iveta Plone (Dvietes pagasta pārvaldes pārvaldniece); 

4.3.13. Ludmila Riekstiņa (Pilskalnes pagasta pārvaldes pārvaldniece); 

4.3.14. Anatolijs Derjugins (Latvijas Republikas Zemessardzes 34. kājinieku bataljona 

komandieris); 

4.3.15. Oļegs Jemašovs (Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieks); 

4.3.16. Sergejs Smirnovs (Ieslodzījuma vietu pārvaldes Daugavgrīvas cietuma 

priekšnieka vietnieks); 

4.3.17. Viktors Kosnarevičs (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Latgales 

reģionālā centra vadītājs); 

4.3.18. Iveta Lobanoka (Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes 

direktore); 

4.3.19. Inga Plociņa (Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes 

direktora vietniece, Kontroles daļas vadītāja); 

4.3.20. Antons Lazdāns (Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidlatgales pārvaldes 

vadītājs); 

4.3.21. Aivars Pudāns (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās 

saimniecības pārvalde” vadītājs); 

4.3.22. Teodors Binders (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās 

saimniecības pārvalde” Tehniskais direktors); 

4.3.23. Sergejs Mihailovs (SIA “Daugavpils autobusu parks” valdes loceklis); 

4.3.24. Juris Priedītis (AS “Daugavpils satiksme” darba aizsardzības vecākais 

speciālists); 

4.3.25. Valentīns Piļščikovs (VAS “Latvijas dzelzceļš” Daugavpils dzelzceļa stacijas 

priekšnieks); 

4.3.26. Jurijs Mitrofanovs (AS “Sadales tīkls” Austrumu tehniskās daļas vadītājs); 

4.3.27. Igors Beniņš (SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

tehniskais direktors); 

4.3.28. Jānis Vagalis (SIA “Labiekārtošana - D” valdes loceklis); 

4.3.29. Jeļena Lapinska (SIA “Daugavpils ūdens” valdes locekle); 

4.3.30. Andris Jemeļjanovs (SIA “Daugavpils ūdens” Saimnieciskā nodrošinājuma 

nodaļas brigadieris); 

4.3.31. Jānis Butāns (Latgales reģionālās Valsts darba inspekcijas vadītājs – galvenais 

valsts inspektors); 

4.3.32. Elita Kuzmina (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” 

vadītāja p.i.); 

4.3.33. Ludmila Vainiņa (Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļas vadītāja); 

4.3.34. Anatolijs Vasiļonoks (SIA “Latvijas propāna gāze” Latgales reģionālās pārvaldes 

direktors); 

4.3.35. Jurijs Kuplovs – Oginskis (AS “Gaso” Daugavpils iecirkņa vadītājs); 

4.3.36. Ainārs Svirkovičs (AS “Gaso” Daugavpils iecirkņa vadošais inženieris); 

4.3.37. komisijas sekretārs – Kārlis Rasis (Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora 

vietnieks).”. 

2. Izteikt nolikuma pielikumu šādā redakcijā: 



“pielikums 

Daugavpils sadarbības teritorijas civilās  

aizsardzības komisijas nolikumam 

KOMISIJAS LOCEKĻU APZIŅOŠANAS KĀRTĪBA 
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Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests  
Vitālijs Lisovs  

 

 

mob.t. 26637730, t. 654 55844, e-pasts: vitalijs.lisovs@vugd.gov.lv  

Daugavpils pilsētas dome 

Jānis Lāčplēsis 

 

Sabīne Šņepste 

Gundars Kampāns 

 

mob.t. 29457327, t. 654 04337, e-pasts: 

janis.lacplesis@daugavpils.lv  

t. 654 04385, e-pasts: sabine.snepste@daugavpils.lv, 

mob.t. 26655295, e-pasts: gundars.kampans@daugavpils.lv 

Daugavpils novada dome 

Aivars Rasčevskis 

Vanda Kezika 

Aleksandrs Aizbalts 

Irēna Timšāne 

 

mob.t. 29140852, t. 654 76749, e-pasts: aivars.rascevskis@dnd.lv, 

mob.t. 29474900, t. 654 22237, e-pasts: vanda.kezika@dnd.lv, 

mob.t. 29441320, t. 654 76829, e-pasts: aleksandrs.aizbalts@dnd.lv, 

mob.t. 26587695, t. 654 76838, e-pasts: irena.timsane@dnd.lv  

Ilūkstes novada dome 

Līga Formanicka 

Iveta Plone 

Ludmila Riekstiņa 

 

mob.t. 28335864, e-pasts: liga.formanicka@inbox.lv, 

mob.t. 29121949, e-pasts: iveta.plone@dviete.lv, 

mob.t. 29264801, e-pasts: parvalde@pilskalne.lv  

Valsts policija 

Jānis Anspoks 

t. 654 03301; 110 

e-pasts: janis.anspoks@latgale.vp.gov.lv, kanc@latgale.vp.gov.lv  

Daugavpils pilsētas pašvaldības policija 

Genadijs Kaminskis 

 

mob.t. 29477752, t. 654 23123, e-pasts: police@daugavpils.lv 

Zemessardzes 34. kājinieku bataljons 

Anatolijs Derjugins 

 

mob.t. 28360809, e-pasts: anatolijs.derjugins@mil.lv  

Valsts robežsardzes Daugavpils pārvalde  

Komisijas sekretārs Kārlis Rasis veic 

apziņošanu zvanot, sūtot SMS, sūtot vēstules uz 

e-pastu 

 (mob.t. 28461711, e-pasts: 

karlis.rasis@daugavpils.lv) 

Komisijas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš (t. 654 04331, e-pasts: andrejs.elksnins@daugavpils.lv) 

Daugavpils pilsētas pašvaldības policija veic 

apziņošanu zvanot, sūtot SMS, sūtot vēstules uz 

e-pastu 

 (DPPP dežurants,  

t. 654 21500 vai 29439181,  

e-pasts: police@daugavpils.lv) 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks ,  

Daugavpils novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins (mob.t. 29161620, t. 654 76811, e-pasts: 

arvids.kucins@dnd.lv) 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks ,  

Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna (t. 654 47851, 654 62501,  e-pasts: dome@ilukste.lv) 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks ,  

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes komandiera vietnieks Dmitrijs 

Karpovs (mob.t. 27896434, t. 654 55853, e-pasts: dmitrijs.karpovs@vugd.gov.lv) 
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Oļegs Jemašovs mob.t. 26436326, t. 654 03701, e-pasts: olegs.jemasovs@rs.gov.lv  

Ieslodzījuma vietu pārvaldes 

Daugavgrīvas cietums 

Sergejs Smirnovs 

 

 

t. 26869963, t. 654 40652, e-pasts: sergejs.smirnovs@ievp.gov.lv  

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā 

vides pārvalde 

Iveta Lobanoka 

Inga Plociņa 

 

 

mob.t. 28343837, t. 654 23031, e-pasts: iveta.lobanoka@vvd.gov.lv  

mob.t. 26672820, t. 654 23606, e-pasts: inga.plocina@vvd.gov.lv  

Pārtikas un veterinārā dienesta 

Dienvidlatgales pārvalde 

Antons Lazdāns 

 

 

t. 654 35082, e-pasts: antons.lazdans@pvd.gov.lv  

Latgales reģionālā Valsts darba 

inspekcija 

Jānis Butāns 

 

 

mob.t. 26596493, t. 654 23574, e-pasts: Janis.Butans@vdi.gov.lv  

Veselības inspekcijas Latgales kontroles 

nodaļa 

Ludmila Vainiņa 

 

 

mob.t. 26641151, t. 654 24547, e-pasts: ludmila.vainina@vi.gov.lv  

Neatliekamās medicīniskās palīdzības 

dienesta Latgales reģionālais centrs 

Viktors Kosnarevičs 

 

 

mob.t. 67337300, e-pasts: viktors.kosnarevics@nmpd.gov.lv  

Daugavpils pilsētas domes Sociālais 

dienests 

Elita Kuzmina 

 

 

mob.t. 20275907, t. 654 40911, e-pasts: elita.kuzmina@socd.lv 

Daugavpils pilsētas domes Komunālās 

saimniecības pārvalde 

Aivars Pudāns 

Teodors Binders 

 

 

mob.t. 26811705, e-pasts: ksp@daugavpils.lv, 

mob.t. 20014919, e-pasts: teodors.binders@daugavpils.lv  

SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās 

saimniecības uzņēmums” 

Igors Bēniņš 

 

 

mob.t. 24555541, e-pasts: igors.benins@ddzksu.lv, pasts@ddzksu.lv  

AS “Sadales tīkls” 

Jurijs Mitrofanovs  

 

mob.t. 26494994, e-pasts: jurijs.mitrofanovs@sadalestikls.lv  

VAS “Latvijas dzelzceļš” 

Valentīns Piļščikovs  

 

mob.t. 29532360, t. 67238200, e-pasts: valentins.pilscikovs@ldz.lv  

SIA “Daugavpils autobusu parks” 

Sergejs Mihailovs 

 

mob.t. 29555590, t. 654 29245,  e-pasts: dap@dap.apollo.lv  

AS “Daugavpils satiksme” 

Juris Priedītis 

 

mob.t. 28452723, e-pasts: darba_aizsardziba@dsatiksme.lv  

SIA “Daugavpils ūdens” 

Jeļena Lapinska 

Andris Jemeļjanovs 

 

mob.t. 25626696, e-pasts: lapinska@daugavpils.udens.lv, 

mob.t. 25418111, e-pasts: jemeljanovs@daugavpils.udens.lv  

SIA “Labiekārtošana - D” 

Jānis Vagalis 

 

mob.t. 27899227, e-pasts: janis.vagalis@labiekartosana.lv, 

info@labiekartosana.lv  

SIA “Latvijas propāna gāze” 

Anatolijs Vasiļonoks 

 

mob.t. 29219510, 654 31364, e-pasts: vasilonoks@lpg.lv  

AS “Gaso” 

Jurijs Kuplovs – Oginskis 

Ainārs Svirkovičs 

 

mob.t. 26533013, e-pasts: Juris.Oginskis@gaso.lv; 

mob.t. 29468818, e-pasts: ainars.svirkovics@gaso.lv 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

!!! Gadījumos, ja nav sakaru, vai arī jebkādu apstākļu dēļ nav 

iespējams veikt apziņošanu komisijas pulcēšanās vieta ir: 

K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, 

Komisijas pulcēšanās rezerves vieta: Rīgas ielā 2, Daugavpilī 
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Domes priekšsēdētājs                                        A.Elksniņš  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

     

Ziņas piemērs: 

“Notiek apziņošanas kārtības pārbaude. Lūdzu nosūtiet apstiprinājumu 

par ziņas saņemšanu uz tālr.nr.00000000 norādot vārdu un uzvārdu” 

 

“Tiek organizēta Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisijas sēde 2018.gada 1.janvārī, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 

224.kab. Lūdzu nosūtiet apstiprinājumu par ierašanos vai arī 

informāciju par neierašanos uz tālr.nr.00000000, norādot vārdu un 

uzvārdu” 


