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Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisijas nolikums 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Nolikums nosaka Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības komisijas (turpmāk – komisija) kompetenci, struktūru un darba 

organizēšanas kārtību.  

(grozīts ar 29.07.2021. lēmumu Nr.436) 

2. Komisija ir koordinējoša un konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir koordinēt 

pasākumus katastrofas un to draudu gadījumā, kā arī veicināt civilās aizsardzības, katastrofas 

pārvaldīšanas vai katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanas jautājumu risināšanu Daugavpils 

valstspilsētas pašvaldības un Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

(grozīts ar 29.07.2021. lēmumu Nr.436) 

3. Komisijas uzdevumi un tiesības noteikti normatīvajos aktos civilās aizsardzības un 

katastrofas pārvaldīšanas jomā.    

II. Komisijas sastāvs  

4. Komisijas sastāvs: 

1.1.  komisijas priekšsēdētājs -  Andrejs Elksniņš (Daugavpils pilsētas pašvaldības domes 

priekšsēdētājs); 

1.2.  komisijas priekšsēdētāja vietnieki: 

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

brigādes komandiera vietnieks); 

1.2.2. Arvīds Kucins (Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs); 

1.3. komisijas locekļi: 
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1.3.1. Vitālijs Lisovs (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona 

brigādes Daugavpils 2.daļas komandieris); 

1.3.2. Aleksejs Vasiļjevs (Daugavpils pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 

1.vietnieks); 

1.3.3. Aivars Rasčevskis (Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 

1.vietnieks); 

1.3.4. Sabīne Šņepste (Daugavpils pilsētas pašvaldības izpilddirektore); 

1.3.5. Vanda Kezika (Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektore); 

1.3.6. Ināra Natarova (Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektores 1.vietniece); 

1.3.7. Irēna Timšāne (Augšdaugavas novada pašvaldības Pašvaldības centrālās 

administrācijas Finanšu pārvaldes vadītāja); 

1.3.8. Valērijs Ļaksa (Augšdaugavas novada pašvaldības tehniskais direktors);  

1.3.9. Aleksandrs Linkevičs (Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks); 

1.3.10. Vladislavs Okuņevs (Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils 

iecirkņa priekšnieks); 

1.3.11. Gundars Kampāns (Daugavpils pilsētas pašvaldības civilaizsardzības 

organizators); 

1.3.12. Ieva Strode (Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācijas 

vadītāja); 

1.3.13. Iveta Plone (Augšdaugavas novada pašvaldības Dvietes pagasta pārvaldniece); 

1.3.14. Ludmila Riekstiņa (Augšdaugavas novada pašvaldības Pilskalnes pagasta 

pārvaldniece); 

1.3.15. Anatolijs Derjugins (Latvijas Republikas Zemessardzes 34. kājnieku bataljona 

komandieris); 

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

1.3.17. Sergejs Smirnovs (Ieslodzījuma vietu pārvaldes Daugavgrīvas cietuma 

priekšnieka vietnieks); 

1.3.18. Viktors Kosnarevičs (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Latgales 

reģionālā centra vadītājs); 

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

direktore); 

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

direktores vietniece, Kontroles daļas vadītāja); 

1.3.21. Antons Lazdāns (Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidlatgales pārvaldes 

vadītājs); 

1.3.22. Vilmārs Skutels (Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecības 

virsmežzinis); 

1.3.23. Aivars Pudāns (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās 

saimniecības pārvalde” vadītājs); 

1.3.24. Teodors Binders (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās 

saimniecības pārvalde” Tehniskais direktors); 

1.3.25. Bernardins Užulis (SIA “Daugavpils autobusu parks” darba aizsardzības 

inženieris); 

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

speciālists); 

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

priekšnieks); 

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

1.3.29. Jurijs Smuļko (SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības 

uzņēmums” darba aizsardzības inženieris); 

1.3.30. Jurijs Altāns (SIA “ORNAMENTS” valdes loceklis); 



3 

 

1.3.31. Aivars Elksniņš (SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” valdes loceklis); 

1.3.32. Jūlija Mamaja (SIA “Labiekārtošana - D” valdes locekle); 

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

1.3.34. Ēriks Limanovskis (SIA “Daugavpils ūdens” tehniskais direktors); 

1.3.35. Aleksandrs Kramorenko (SIA “Daugavpils ūdens” izpilddirektors); 

1.3.36. Jūlija Strode (Latgales reģionālās Valsts darba inspekcijas vadītāja, galvenā 

valsts inspektore); 

1.3.37. Līvija Drozde (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” 

vadītāja); 

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

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

pārvaldes direktors); 

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

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

komisijas sekretārs – Kārlis Rasis (Daugavpils pilsētas pašvaldības izpilddirektores 

vietnieks). 

            (grozīts ar 14.02.2019. lēmumu Nr.57) 

(grozīts ar 28.03.2019. lēmumu Nr.165) 

(grozīts ar 15.08.2019. lēmumu Nr.496) 

(grozīts ar 12.03.2020. lēmumu Nr.124) 

(grozīts ar 12.03.2020. lēmumu Nr.124) 

(grozīts ar 17.04.2020. lēmumu Nr.170) 

(grozīts ar 22.10.2020. lēmumu Nr.524) (grozīts ar 11.03.2021. lēmumu Nr.138) 

(grozīts ar 13.05.2021. lēmumu Nr.255) ) (grozīts ar 29.07.2021. lēmumu Nr.463) 

(grozīts ar 16.12.2021. lēmumu Nr.815) 

III. Komisijas locekļu pienākumi un tiesības 

5. Komisijas locekļiem ir šādi pienākumi: 

5.1. ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju apdraudējumos vai pasākumos, 

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

5.2. ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju, ja izskatāmais jautājums skar 

attiecīgās institūcijas kompetenci un ir saistīts ar katastrofu pārvaldīšanu, katastrofu 

pārvaldīšanas koordinēšanu vai civilo aizsardzību; 

5.3. sniegt priekšlikumus komisijas nolikuma izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai; 

5.4. sniegt priekšlikumus sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izstrādei, 

papildināšanai vai precizēšanai; 

5.5. sniegt informāciju komisijai par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo attīstību, 

kā arī par situāciju katastrofas vietā; 

5.6. sniegt informāciju komisijai par veiktajiem pasākumiem apdraudējuma pārvarēšanā; 

5.7. sniegt informāciju komisijai par attiecīgās institūcijas atbildīgajā glabāšanā esošajām 

valsts materiālajām rezervēm; 

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

seku likvidēšanas darbu vadītāju par komisijā pieņemtajiem lēmumiem; 

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

mēroga civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācībās. 

6. Komisijas locekļiem ir šādas tiesības: 

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

komersantu amatpersonas un speciālistus; 
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6.2. pieprasīt sava atsevišķā viedokļa iekļaušanu komisijas sēdēs protokolā. 

IV. Komisijas darba organizācija 

7. Lēmumu par komisijas sēdes sasaukšanu pieņem komisijas priekšsēdētājs pēc savas 

iniciatīvas vai cita komisijas locekļa ierosinājuma.  

8. Komisijas priekšsēdētājs nosaka komisijas sēdes vietu, laiku, apstiprina darba kārtību, 

organizē komisijas darbu un vada komisijas sēdi. 

9. (svītrots ar 29.07.2021. lēmumu Nr.463) 

10. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā visas komisijas priekšsēdētāja pienākumus 

pārņem komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Augšdaugavas novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs. Ja Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs nevar pārņemt 

komisijas priekšsēdētāja pienākumus, komisijas priekšsēdētāja pienākumus pārņem ar Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rīkojumu nozīmēta amatpersona.  

(grozīts ar 29.07.2021. lēmumu Nr.463) 

V. Komisijas apziņošanas kārtība 

11. Apziņošanas kārtība tiek pārbaudīta vismaz divas reizes gadā, izmantojot šādus 

apziņošanas veidus: 

11.1. nosūtot īsziņu uz mobilo tālruni; 

11.2. ar zvanu/balss zvanu uz mobilo tālruni, darba tālruni vai mājas tālruni; 

11.3. nosūtot ziņu uz e-pastu vai citiem elektroniskiem sakariem. 

12. Plānotu komisijas locekļu apziņošanu veic komisijas sekretārs. Ārkārtas situācijā 

atbildīgā institūcija, kura pirmā ieradās uz notikuma vietu, saskaņojot ar komisijas 

priekšsēdētāju, veic komisijas locekļu apziņošanu. 

13. Komisijas locekļi iesniedz komisijas sekretāram šādu informāciju: 

13.1. darba tālruņa numurs, mājas tālruņa numurs un mobilā tālruņa numurs, citi 

iespējamie elektroniskie sakari, darbavietas un dzīvesvietas adrese; 

13.2. ne vairāk kā divu padotībā esošu personu vārds, uzvārds, amats, darba tālruņa 

numurs, mājas tālruņa numurs un mobilā tālruņa numurs, citi iespējamie elektroniskie sakari, 

darbavietas un dzīvesvietas adrese, kuras nodrošina sazināšanos ar amatpersonu. 

14. Komisijas locekļi ir atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un nodrošina, lai komisijas 

sekretārs triju darbdienu laika tiktu informēts par visām izmaiņām, kas saistītas ar nolikuma 

13.punktā minēto informāciju. 

15. Apziņojamo personu sarakstu izmanto vienīgi viņu apziņošanai. 

16. Ja apziņotājs pēc informācijas izsūtīšanas 10 minūšu laikā nav saņēmis apstiprinājumu 

no personas, tas sazinās ar personu, lai pārliecinātos par informācijas saņemšanu. Ja persona nav 

sasniedzama, apziņotājs apziņo nolikuma 13.2.apakšpunktā minētās personas. 

17. Komisijas locekļi: 

17.1. nodrošina, lai izmantojot sakaru līdzekļus, ar tām būtu iespējams sazināties               

24 stundas diennaktī; 

17.2. saņemot tālruņa zvanu vai īsziņu no apziņotāja, nekavējoties atbild uz tālruņa zvanu 

vai ar atbildes īsziņu paziņo par īsziņas saņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks                (personiskais paraks)      I.Prelatovs 
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pielikums 

Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas civilās  

aizsardzības komisijas nolikumam 

 

 (grozīts ar 14.02.2019. lēmumu Nr.57) 

(grozīts ar 28.03.2019. lēmumu Nr.165) 

(grozīts ar 15.08.2019. lēmumu Nr.496) 

(grozīts ar 12.03.2020. lēmumu Nr.124) 

(grozīts ar 12.03.2020. lēmumu Nr.124) 

(grozīts ar 17.04.2020. lēmumu Nr.170) 

(grozīts ar 22.10.2020. lēmumu Nr.524) 

(grozīts ar 11.03.2021. lēmumu Nr.138) 

(grozīts ar 13.05.2021. lēmumu Nr.255) 

(grozīts ar 29.07.2021. lēmumu Nr.463) 

                                                                                       (grozīts ar 16.16.2021. lēmumu Nr.815) 

KOMISIJAS LOCEKĻU APZIŅOŠANAS KĀRTĪBA 

 

                                                                              vai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests  

Vitālijs Lisovs  

 

 

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

Daugavpils pilsētas pašvaldība  

mob.t. 29991606, t. 654 04332, e-pasts: 

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 (mob.t. 26481481, 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,  

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins (mob.t. 29161620, t. 654 

76811, e-pasts: arvids.kucins@augsdaugavasnovads.lv) 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks,  

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes komandiera vietnieks Dmitrijs 

Karpovs (mob.t. 29499405, t. 654 55853, e-pasts: dmitrijs.karpovs@vugd.gov.lv) 

mailto:vitalijs.lisovs@vugd.gov.lv
mailto:karlis.rasis@daugavpils.lv
mailto:andrejs.elksnins@daugavpils.lv
mailto:police@daugavpils.lv
mailto:arvids.kucins@augsdaugavasnovads.lv
mailto:dmitrijs.karpovs@vugd.gov.lv
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Aleksejs Vasiļjevs 

 

Sabīne Šņepste 

 

Gundars Kampāns 

aleksejs.vasiljevs@daugavpils.lv  

mob.t. 29342260, t. 654 04385, e-pasts: 

sabine.snepste@daugavpils.lv, 

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

Augšdaugavas novada pašvaldība 

Aivars Rasčevskis 

 

Vanda Kezika 

Ināra Natarova 

Irēna Timšāne 

Ieva Strode 

Iveta Plone 

Ludmila Riekstiņa 

Valērijs Ļaksa 

 

mob.t. 29140852, t. 654 76749, e-pasts: 

aivars.rascevskis@augsdaugavasnovads.lv, 

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

mob.t. 29434311, t. 654 76883, e-pasts: inara.natarova@dnd.lv, 

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

mob.t. 26180747, e-pasts: ieva.strode@ilukste.lv, 

mob.t. 29121949, t. 654 75434, e-pasts: iveta.plone@dviete.lv, 

mob.t. 26428922, t. 654 62296, e-pasts: parvalde@pilskalne.lv 

mob.t. 29159495, t.654 76829, e-pasts: 

valerijs.laksa@augsdaugavasnovads.lv 

Valsts policija 

Vladislavs Okuņevs 

mob.t. 29754795, t. 654 03323; 110 

e-pasts: vladislavs.okunevs@latgale.vp.gov.lv, 

kanc@latgale.vp.gov.lv  

Daugavpils pilsētas pašvaldības policija 

Aleksandrs Linkevičs 

 

mob.t. 27773307, t. 654 23123, e-pasts: police@daugavpils.lv 

Zemessardzes 34. kājnieku bataljons 

Anatolijs Derjugins 

 

mob.t. 28360809, t. 67209863, e-pasts: anatolijs.derjugins@mil.lv  

Valsts robežsardzes Daugavpils pārvalde 

Oļegs Jemašovs 
 

mob.t. 26436326, t. 654 03701, e-pasts: 

olegs.jemasovs@rs.gov.lv  

Ieslodzījuma vietu pārvaldes 

Daugavgrīvas cietums 

Sergejs Smirnovs 

 

 

mob.t. 28347377, t. 654 40651, 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 

 

 

mob.t. 29428478, t. 654 35082, e-pasts: antons.lazdans@pvd.gov.lv  

Valsts meža dienesta Dienvidlatgeles 

virsmežniecība 

Vilmārs Skutels 

 

 

mob.t.29171270, e-pasts: 

vilmars.skutels@dienvidlatgale.vmd.gov.lv 

mailto:aleksejs.vasiljevs@daugavpils.lv
mailto:sabine.snepste@daugavpils.lv
mailto:gundars.kampans@daugavpils.lv
mailto:aivars.rascevskis@augsdaugavasnovads.lv
mailto:vanda.kezika@dnd.lv
mailto:inara.natarova@dnd.lv
mailto:irena.timsane@dnd.lv
mailto:iveta.plone@dviete.lv
mailto:parvalde@pilskalne.lv
mailto:vladislavs.okunevs@latgale.vp.gov.lv
mailto:kanc@latgale.vp.gov.lv
mailto:police@daugavpils.lv
mailto:anatolijs.derjugins@mil.lv
mailto:olegs.jemasovs@rs.gov.lv
mailto:sergejs.smirnovs@ievp.gov.lv
mailto:iveta.lobanoka@vvd.gov.lv
mailto:inga.plocina@vvd.gov.lv
mailto:antons.lazdans@pvd.gov.lv
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Latgales reģionālā Valsts darba 

inspekcija 

Jūlija Strode 

 

 

mob.t. 26145360, e-pasts: julija.strode@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. 26556803, 67337301, e-pasts: 

viktors.kosnarevics@nmpd.gov.lv  

Daugavpils pilsētas pašvaldības Sociālais 

dienests 

Līvija Drozde 

 

 

mob.t. 27010150, t. 654 40913, e-pasts: livija.drozde@socd.lv 

Daugavpils pilsētas pašvaldības 

Komunālās saimniecības pārvalde 

Aivars Pudāns 

Teodors Binders 

 

 

mob.t. 26811705, t. 654 76315, e-pasts: ksp@daugavpils.lv, 

mob.t. 20014919, t. 654 76320, e-pasts: 

teodors.binders@daugavpils.lv  

SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās 

saimniecības uzņēmums” 

Jurijs Smuļko 

 

 

mob.t. 22024334, e-pasts: jurijs.smulko@dzksu.lv, 

jsmulko87@gmail.com 

SIA “ORNAMENTS” 

Jurijs Altāns 

 

mob.t. 26402197, e-pasts: ornaments@ilukste.lv 

SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” 

Aivars Elksniņš 

 

mob.t. 29405858, e-pasts: sia_nps@inbox.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” 

Bernardins Užulis 

 

mob.t. 29535270, 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 

Ēriks Limanovskis 

Aleksandrs Kramorenko 

 

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

mob.t. 26566016, e-pasts: limanovskis@daugavpils.udens.lv  

mob.t. 20229967, e-pasts: kramorenko@daugavpils.udens.lv 

SIA “Labiekārtošana - D” 

Jūlija Mamaja 

 

mob.t. 27899227, e-pasts: julija.mamaja@labiekartosana.lv   

SIA “Latvijas propāna gāze” 

Anatolijs Vasiļonoks 

 

mob.t. 29219510, e-pasts: daugavpils@lpg.lv  

AS “Gaso” 

Jurijs Kuplovs – Oginskis 

Ainārs Svirkovičs 

 

mob.t. 26533013, t.654 04001, e-pasts: Juris.Oginskis@gaso.lv; 

mob.t. 29468818, t. 654 04003, 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 ielā 1, Daugavpilī, 

Komisijas pulcēšanās rezerves vieta: Rīgas ielā 2, Daugavpilī 

 

  

mailto:julija.strode@vdi.gov.lv
mailto:ludmila.vainina@vi.gov.lv
mailto:viktors.kosnarevics@nmpd.gov.lv
mailto:livija.drozde@socd.lv
mailto:ksp@daugavpils.lv
mailto:teodors.binders@daugavpils.lv
mailto:jurijs.smulko@dzksu.lv
mailto:ornaments@ilukste.lv
mailto:jurijs.mitrofanovs@sadalestikls.lv
mailto:valentins.pilscikovs@ldz.lv
mailto:dap@dap.apollo.lv
mailto:darba_aizsardziba@dsatiksme.lv
mailto:lapinska@daugavpils.udens.lv
mailto:limanovskis@daugavpils.udens.lv
mailto:julija.mamaja@labiekartosana.lv
mailto:daugavpils@lpg.lv
mailto:Juris.Oginskis@gaso.lv
mailto:ainars.svirkovics@gaso.lv
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Domes priekšsēdētājs                  (personiskais paraksts)              I.Prelatovs 

     

Ziņas piemērs: 

“Notiek apziņošanas kārtības pārbaude. Lūdzu nosūtiet apstiprinājumu 

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

 

“Tiek organizēta Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada 

sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sēde 2021.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” 
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  LATVIJAS REPUBLIKAS 

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME 
Reģ. Nr. 90000077325, K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, tālrunis 65404344, 65404346, fakss 65421941              

  e-pasts: info@daugavpils.lv   www.daugavpils.lv 

                                                                                                 

    Nolikums Nr.8 
     

 APSTIPRINĀTS  

 ar Daugavpils pilsētas domes 

  2018.gada 13.jūlija 

 lēmumu Nr.357 

                                 

                                                       grozīts ar: 

                                                                              14.02.2019. lēmumu Nr.57, 

                                                                                28.03.2019. lēmumu Nr.165, 

                                                                               15.08.2019. lēmumu Nr.496, 

                                                                               12.03.2020. lēmumu Nr.124, 

                                                                               17.04.2020. lēmumu Nr.170, 

                                                                               22.10.2020. lēmumu Nr.524, 

                                                                               11.03.2021. lēmumu Nr.138, 

                                                                               13.05.2021. lēmumu Nr.255, 

                                                                              29.07.2021. lēmumu Nr.463 

 

Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisijas nolikums 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Nolikums nosaka Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības komisijas (turpmāk – komisija) kompetenci, struktūru un darba 

organizēšanas kārtību.  

(grozīts ar 29.07.2021. lēmumu Nr.436) 

2. Komisija ir koordinējoša un konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir koordinēt 

pasākumus katastrofas un to draudu gadījumā, kā arī veicināt civilās aizsardzības, katastrofas 

pārvaldīšanas vai katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanas jautājumu risināšanu Daugavpils 

valstspilsētas pašvaldības un, Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

(grozīts ar 29.07.2021. lēmumu Nr.436) 

3. Komisijas uzdevumi un tiesības noteikti normatīvajos aktos civilās aizsardzības un 

katastrofas pārvaldīšanas jomā.    

II. Komisijas sastāvs  

“4. Komisijas sastāvs: 

4.1. komisijas priekšsēdētājs -  Andrejs Elksniņš (Daugavpils pilsētas pašvaldības domes 

priekšsēdētājs); 

4.2.  komisijas priekšsēdētāja vietnieki: 
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4.2.1. Dmitrijs Karpovs (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes 

komandiera vietnieks); 

4.2.2. Arvīds Kucins (Augšdaugavas novada pašvaldības 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. Aleksejs Vasiļjevs (Daugavpils pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieks); 

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

4.3.4.Sabīne Šņepste (Daugavpils pilsētas pašvaldības izpilddirektore); 

4.3.5. Vanda Kezika (Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektore); 

4.3.6. Ināra Natarova (Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektores 1.vietniece); 

4.3.7. Irēna Timšāne (Augšdaugavas novada pašvaldības Pašvaldības centrālās administrācijas 

Finanšu pārvaldes vadītāja); 

4.3.8. Aleksandrs Linkevičs (Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks); 

4.3.9. Vladislavs Okuņevs (Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa 

priekšnieks); 

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

4.3.11.Ieva Strode (Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācijas 

vadītāja); 

4.3.12. Iveta Plone (Augšdaugavas novada pašvaldības Dvietes pagasta pārvaldniece); 

4.3.13. Ludmila Riekstiņa (Augšdaugavas novada pašvaldības Pilskalnes pagasta pārvaldniece); 

4.3.14. Anatolijs Derjugins (Latvijas Republikas Zemessardzes 34. kājnieku 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 direktores 

vietniece, Kontroles daļas vadītāja); 

4.3.20. Antons Lazdāns (Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidlatgales pārvaldes vadītājs); 

4.3.21. Vilmārs Skutels (Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecības virsmežzinis); 

4.3.22. Aivars Pudāns (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības 

pārvalde” vadītājs); 

4.3.23. Teodors Binders (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības 

pārvalde” Tehniskais direktors); 

4.3.24. Bernardins Užulis (SIA “Daugavpils autobusu parks” darba aizsardzības inženieris); 

4.3.25. Juris Priedītis (AS “Daugavpils satiksme” darba aizsardzības vecākais speciālists); 

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

priekšnieks); 

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

4.3.28. Valērijs Kalāns (SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

enerģētiķis); 

4.3.29. Jūlija Mamaja (SIA “Labiekārtošana - D” valdes locekle); 

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

4.3.31. Ēriks Limanovskis (SIA “Daugavpils ūdens” tehniskais direktors); 

4.3.32. Aleksandrs Kramorenko (SIA “Daugavpils ūdens” izpilddirektors); 

4.3.33. Aļona Kuņko (Latgales reģionālās Valsts darba inspekcijas vecākā inspektore); 

4.3.34. Līvija Drozde (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāja); 

4.3.35. Ludmila Vainiņa (Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļas vadītāja); 
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4.3.36. Anatolijs Vasiļonoks (SIA “Latvijas propāna gāze” Latgales reģionālās pārvaldes 

direktors); 

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

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

4.3.39.komisijas sekretārs – Kārlis Rasis (Daugavpils pilsētas pašvaldības izpilddirektores 

vietnieks).”. 

            (grozīts ar 14.02.2019. lēmumu Nr.57) 

(grozīts ar 28.03.2019. lēmumu Nr.165) 

(grozīts ar 15.08.2019. lēmumu Nr.496) 

(grozīts ar 12.03.2020. lēmumu Nr.124) 

(grozīts ar 12.03.2020. lēmumu Nr.124) 

(grozīts ar 17.04.2020. lēmumu Nr.170) 

(grozīts ar 22.10.2020. lēmumu Nr.524) (grozīts ar 11.03.2021. lēmumu Nr.138) 

(grozīts ar 13.05.2021. lēmumu Nr.255) ) (grozīts ar 29.07.2021. lēmumu Nr.463) 

 

 

III. Komisijas locekļu pienākumi un tiesības 

5. Komisijas locekļiem ir šādi pienākumi: 

5.1. ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju apdraudējumos vai pasākumos, 

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

5.2. ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju, ja izskatāmais jautājums skar 

attiecīgās institūcijas kompetenci un ir saistīts ar katastrofu pārvaldīšanu, katastrofu 

pārvaldīšanas koordinēšanu vai civilo aizsardzību; 

5.3. sniegt priekšlikumus komisijas nolikuma izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai; 

5.4. sniegt priekšlikumus sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izstrādei, 

papildināšanai vai precizēšanai; 

5.5. sniegt informāciju komisijai par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo attīstību, 

kā arī par situāciju katastrofas vietā; 

5.6. sniegt informāciju komisijai par veiktajiem pasākumiem apdraudējuma pārvarēšanā; 

5.7. sniegt informāciju komisijai par attiecīgās institūcijas atbildīgajā glabāšanā esošajām 

valsts materiālajām rezervēm; 

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

seku likvidēšanas darbu vadītāju par komisijā pieņemtajiem lēmumiem; 

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

mēroga civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācībās. 

6. Komisijas locekļiem ir šādas tiesības: 

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

komersantu amatpersonas un speciālistus; 

6.2. pieprasīt sava atsevišķā viedokļa iekļaušanu komisijas sēdēs protokolā. 

IV. Komisijas darba organizācija 

7. Lēmumu par komisijas sēdes sasaukšanu pieņem komisijas priekšsēdētājs pēc savas 

iniciatīvas vai cita komisijas locekļa ierosinājuma.  

8. Komisijas priekšsēdētājs nosaka komisijas sēdes vietu, laiku, apstiprina darba kārtību, 

organizē komisijas darbu un vada komisijas sēdi. 

9. (svītrots ar 29.07.2021. lēmumu Nr.463) 
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10. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā visas komisijas priekšsēdētāja pienākumus 

pārņem komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Augšdaugavas novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs. Ja Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs nevar pārņemt 

komisijas priekšsēdētāja pienākumus, komisijas priekšsēdētāja pienākumus pārņem ar Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rīkojumu nozīmēta amatpersona.  

(grozīts ar 29.07.2021. lēmumu Nr.463) 

V. Komisijas apziņošanas kārtība 

11. Apziņošanas kārtība tiek pārbaudīta vismaz divas reizes gadā, izmantojot šādus 

apziņošanas veidus: 

11.1. nosūtot īsziņu uz mobilo tālruni; 

11.2. ar zvanu/balss zvanu uz mobilo tālruni, darba tālruni vai mājas tālruni; 

11.3. nosūtot ziņu uz e-pastu vai citiem elektroniskiem sakariem. 

12. Plānotu komisijas locekļu apziņošanu veic komisijas sekretārs. Ārkārtas situācijā 

atbildīgā institūcija, kura pirmā ieradās uz notikuma vietu, saskaņojot ar komisijas 

priekšsēdētāju, veic komisijas locekļu apziņošanu. 

13. Komisijas locekļi iesniedz komisijas sekretāram šādu informāciju: 

13.1. darba tālruņa numurs, mājas tālruņa numurs un mobilā tālruņa numurs, citi 

iespējamie elektroniskie sakari, darbavietas un dzīvesvietas adrese; 

13.2. ne vairāk kā divu padotībā esošu personu vārds, uzvārds, amats, darba tālruņa 

numurs, mājas tālruņa numurs un mobilā tālruņa numurs, citi iespējamie elektroniskie sakari, 

darbavietas un dzīvesvietas adrese, kuras nodrošina sazināšanos ar amatpersonu. 

14. Komisijas locekļi ir atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un nodrošina, lai komisijas 

sekretārs triju darbdienu laika tiktu informēts par visām izmaiņām, kas saistītas ar nolikuma 

13.punktā minēto informāciju. 

15. Apziņojamo personu sarakstu izmanto vienīgi viņu apziņošanai. 

16. Ja apziņotājs pēc informācijas izsūtīšanas 10 minūšu laikā nav saņēmis apstiprinājumu 

no personas, tas sazinās ar personu, lai pārliecinātos par informācijas saņemšanu. Ja persona nav 

sasniedzama, apziņotājs apziņo nolikuma 13.2.apakšpunktā minētās personas. 

17. Komisijas locekļi: 

17.1. nodrošina, lai izmantojot sakaru līdzekļus, ar tām būtu iespējams sazināties               

24 stundas diennaktī; 

17.2. saņemot tālruņa zvanu vai īsziņu no apziņotāja, nekavējoties atbild uz tālruņa zvanu 

vai ar atbildes īsziņu paziņo par īsziņas saņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks                (personiskais paraks)      I.Prelatovs 
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 “pielikums 

Daugavpils sadarbības teritorijas civilās  

aizsardzības komisijas nolikumam 

 (grozīts ar 14.02.2019. lēmumu Nr.57) 

(grozīts ar 28.03.2019. lēmumu Nr.165) 

(grozīts ar 15.08.2019. lēmumu Nr.496) 

(grozīts ar 12.03.2020. lēmumu Nr.124) 

(grozīts ar 12.03.2020. lēmumu Nr.124) 

(grozīts ar 17.04.2020. lēmumu Nr.170) 

(grozīts ar 22.10.2020. lēmumu Nr.524) 

(svītrots ar 11.03.2021. lēmumu Nr.138) 

(svītrots ar 13.05.2021. lēmumu Nr.255) 

(svītrots ar 29.07.2021. lēmumu Nr.463) 

 

“ 

 

KOMISIJAS LOCEKĻU APZIŅOŠANAS KĀRTĪBA 

 

                                                                              vai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests  

Vitālijs Lisovs  

 

 

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

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 (mob.t. 26481481, 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,  

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins (mob.t. 29161620, t. 654 

76811, e-pasts: arvids.kucins@augsdaugavasnovads.lv) 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks,  

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes komandiera vietnieks 

Dmitrijs Karpovs (mob.t. 29499405, t. 654 55853, e-pasts: dmitrijs.karpovs@vugd.gov.lv) 

mailto:vitalijs.lisovs@vugd.gov.lv
mailto:karlis.rasis@daugavpils.lv
mailto:andrejs.elksnins@daugavpils.lv
mailto:police@daugavpils.lv
mailto:arvids.kucins@augsdaugavasnovads.lv
mailto:dmitrijs.karpovs@vugd.gov.lv
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Daugavpils pilsētas pašvaldība 

Aleksejs Vasiļjevs 

 

Sabīne Šņepste 

 

Gundars Kampāns 

 

mob.t. 29991606, t. 654 04332, e-pasts: 

aleksejs.vasiljevs@daugavpils.lv  

mob.t. 29342260, t. 654 04385, e-pasts: 

sabine.snepste@daugavpils.lv, 

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

Augšdaugavas novada pašvaldība 

Aivars Rasčevskis 

 

Vanda Kezika 

Ināra Natarova 

Irēna Timšāne 

Ieva Strode 

Iveta Plone 

Ludmila Riekstiņa 

 

mob.t. 29140852, t. 654 76749, e-pasts: 

aivars.rascevskis@augsdaugavasnovads.lv, 

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

mob.t. 29434311, t. 654 76883, e-pasts: inara.natarova@dnd.lv, 

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

mob.t. 26180747, e-pasts: ieva.strode@ilukste.lv, 

mob.t. 29121949, t. 654 75434, e-pasts: iveta.plone@dviete.lv, 

mob.t. 26428922, t. 654 62296, e-pasts: parvalde@pilskalne.lv 

Valsts policija 

Vladislavs Okuņevs 

t. 654 03323; 110 

e-pasts: vladislavs.okunevs@latgale.vp.gov.lv, 

kanc@latgale.vp.gov.lv  

Daugavpils pilsētas pašvaldības policija 

Aleksandrs Linkevičs 

 

mob.t. 27773307, t. 654 23123, e-pasts: police@daugavpils.lv 

Zemessardzes 34. kājnieku bataljons 

Anatolijs Derjugins 

 

mob.t. 28360809, t. 67209863, e-pasts: anatolijs.derjugins@mil.lv  

Valsts robežsardzes Daugavpils pārvalde 

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 

 

 

mob.t. 29428478, t. 654 35082, e-pasts: antons.lazdans@pvd.gov.lv  

Valsts meža dienesta Dienvidlatgeles 

virsmežniecība 

Vilmārs Skutels 

 

 

mob.t.29171270, e-pasts: 

mailto:aleksejs.vasiljevs@daugavpils.lv
mailto:sabine.snepste@daugavpils.lv
mailto:gundars.kampans@daugavpils.lv
mailto:aivars.rascevskis@augsdaugavasnovads.lv
mailto:vanda.kezika@dnd.lv
mailto:inara.natarova@dnd.lv
mailto:irena.timsane@dnd.lv
mailto:iveta.plone@dviete.lv
mailto:parvalde@pilskalne.lv
mailto:vladislavs.okunevs@latgale.vp.gov.lv
mailto:kanc@latgale.vp.gov.lv
mailto:police@daugavpils.lv
mailto:anatolijs.derjugins@mil.lv
mailto:olegs.jemasovs@rs.gov.lv
mailto:sergejs.smirnovs@ievp.gov.lv
mailto:iveta.lobanoka@vvd.gov.lv
mailto:inga.plocina@vvd.gov.lv
mailto:antons.lazdans@pvd.gov.lv
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vilmars.skutels@dienvidlatgale.vmd.gov.lv 

Latgales reģionālā Valsts darba 

inspekcija 

Aļona Kuņko 

 

 

mob.t. 25484755, e-pasts: alona.kunko@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. 26556803, 67337301, e-pasts: 

viktors.kosnarevics@nmpd.gov.lv  

Daugavpils pilsētas pašvaldības Sociālais 

dienests 

Līvija Drozde 

 

 

mob.t. 27010150, t. 654 40913, e-pasts: livija.drozde@socd.lv 

Daugavpils pilsētas pašvaldības 

Komunālās saimniecības pārvalde 

Aivars Pudāns 

Teodors Binders 

 

 

mob.t. 26811705, t. 654 76315, e-pasts: ksp@daugavpils.lv, 

mob.t. 20014919, t. 654 76320, e-pasts: 

teodors.binders@daugavpils.lv  

SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās 

saimniecības uzņēmums” 

Valērijs Kalāns 

 

 

mob.t. 25909745, e-pasts: valerijs.kalans@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” 

Bernardins Užulis 

 

mob.t. 29535270, 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 

Ēriks Limanovskis 

Aleksandrs Kramorenko 

 

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

mob.t. 26566016, e-pasts: limanovskis@daugavpils.udens.lv  

mob.t. 20229967, e-pasts: kramorenko@daugavpils.udens.lv 

SIA “Labiekārtošana - D” 

Jūlija Mamaja 

 

mob.t. 27899227, e-pasts: julija.mamaja@labiekartosana.lv   

SIA “Latvijas propāna gāze” 

Anatolijs Vasiļonoks 

 

mob.t. 29219510, e-pasts: daugavpils@lpg.lv  

AS “Gaso” 

Jurijs Kuplovs – Oginskis 

Ainārs Svirkovičs 

 

mob.t. 26533013, t.654 04001, e-pasts: Juris.Oginskis@gaso.lv; 

mob.t. 29468818, t. 654 04003, 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 ielā 1, Daugavpilī, 

Komisijas pulcēšanās rezerves vieta: Rīgas ielā 2, Daugavpilī 

 

  

Ziņas piemērs: 

“Notiek apziņošanas kārtības pārbaude. Lūdzu nosūtiet apstiprinājumu 

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

 

mailto:alona.kunko@vdi.gov.lv
mailto:ludmila.vainina@vi.gov.lv
mailto:viktors.kosnarevics@nmpd.gov.lv
mailto:livija.drozde@socd.lv
mailto:ksp@daugavpils.lv
mailto:teodors.binders@daugavpils.lv
mailto:valerijs.kalans@ddzksu.lv
mailto:jurijs.mitrofanovs@sadalestikls.lv
mailto:valentins.pilscikovs@ldz.lv
mailto:dap@dap.apollo.lv
mailto:darba_aizsardziba@dsatiksme.lv
mailto:lapinska@daugavpils.udens.lv
mailto:limanovskis@daugavpils.udens.lv
mailto:julija.mamaja@labiekartosana.lv
mailto:daugavpils@lpg.lv
mailto:Juris.Oginskis@gaso.lv
mailto:ainars.svirkovics@gaso.lv
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Domes priekšsēdētājs                  (personiskais paraksts)              I.Prelatovs 
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  LATVIJAS REPUBLIKAS 

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME 

Reģ. Nr. 90000077325, K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, tālrunis 65404344, 65404346, fakss 65421941                

e-pasts: info@daugavpils.lv   www.daugavpils.lv 

                                                                                                 

    Nolikums Nr.8 
     

 APSTIPRINĀTS  

 ar Daugavpils pilsētas domes 

  2018.gada 13.jūlija 

 lēmumu Nr.357 

                                 

                                                       grozīts ar: 

                                                                              14.02.2019. lēmumu Nr.57, 

                                                                               28.03.2019. lēmumu Nr.165, 

                                                                               15.08.2019. lēmumu Nr.496, 

                                                                               12.03.2020. lēmumu Nr.124, 

                                                                              17.04.2020. lēmumu Nr.170 

                                                                             22.10.2020. lēmumu Nr.524 

 

Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Nolikums nosaka Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

(turpmāk – komisija) kompetenci, struktūru un darba organizēšanas kārtību.  

2. Komisija ir koordinējoša un konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir koordinēt 

pasākumus katastrofas un to draudu gadījumā, kā arī veicināt civilās aizsardzības, katastrofas 

pārvaldīšanas vai katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanas jautājumu risināšanu Daugavpils 

pilsētas, Daugavpils novada un Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā.  

3. Komisijas uzdevumi un tiesības noteikti normatīvajos aktos civilās aizsardzības un 

katastrofas pārvaldīšanas jomā.    

II. Komisijas sastāvs  

4. Komisijas sastāvs: 

1.1.  komisijas priekšsēdētājs -  Igors Prelatovs (Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs); 

1.2.  komisijas priekšsēdētāja vietnieki: 

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

brigādes komandiera vietnieks); 

1.2.2. Arvīds Kucins (Daugavpils novada domes priekšsēdētājs); 

1.2.3. Stefans Rāzna (Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs); 

1.3. komisijas locekļi: 

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

brigādes Daugavpils 2.daļas komandieris); 

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

1.3.3. Aivars Rasčevskis  (Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieks); 
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1.3.4. Sabīne Šņepste (Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore); 

1.3.5. Vanda Kezika (Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore); 

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

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

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

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

priekšnieks); 

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

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

speciāliste); 

1.3.12. Iveta Plone (Dvietes pagasta pārvaldes pārvaldniece); 

1.3.13. Ludmila Riekstiņa (Pilskalnes pagasta pārvaldes pārvaldniece); 

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

komandieris); 

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

1.3.16. Sergejs Smirnovs (Ieslodzījuma vietu pārvaldes Daugavgrīvas cietuma 

priekšnieka vietnieks); 

1.3.17. Viktors Kosnarevičs (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Latgales 

reģionālā centra vadītājs); 

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

direktore); 

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

direktora vietniece, Kontroles daļas vadītāja); 

1.3.20. Antons Lazdāns (Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidlatgales pārvaldes 

vadītājs); 

1.3.21. Aivars Pudāns (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās 

saimniecības pārvalde” vadītājs); 

1.3.22. Teodors Binders (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās 

saimniecības pārvalde” Tehniskais direktors); 

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

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

speciālists); 

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

priekšnieks); 

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

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

tehniskais direktors); 

1.3.28. Jūlija Mamaja (SIA “Labiekārtošana - D” valdes locekle); 

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

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

nodaļas brigadieris); 

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

valsts inspektors); 

1.3.32. Līvija Drozde (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” 

vadītāja); 

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

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

pārvaldes direktors); 

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

1.3.36. Ainārs Svirkovičs (AS “Gaso” Daugavpils iecirkņa vadošais inženieris); 
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komisijas sekretārs – Kārlis Rasis (Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora 

vietnieks).” 

            (grozīts ar 14.02.2019. lēmumu Nr.57) 

(grozīts ar 28.03.2019. lēmumu Nr.165) 

(grozīts ar 15.08.2019. lēmumu Nr.496) 

(grozīts ar 12.03.2020. lēmumu Nr.124) 

(grozīts ar 12.03.2020. lēmumu Nr.124) 

(grozīts ar 17.04.2020. lēmumu Nr.170) 

(grozīts ar 22.10.2020. lēmumu Nr.524) 

III. Komisijas locekļu pienākumi un tiesības 

5. Komisijas locekļiem ir šādi pienākumi: 

5.1. ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju apdraudējumos vai pasākumos, 

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

5.2. ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju, ja izskatāmais jautājums skar 

attiecīgās institūcijas kompetenci un ir saistīts ar katastrofu pārvaldīšanu, katastrofu 

pārvaldīšanas koordinēšanu vai civilo aizsardzību; 

5.3. sniegt priekšlikumus komisijas nolikuma izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai; 

5.4. sniegt priekšlikumus sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izstrādei, 

papildināšanai vai precizēšanai; 

5.5. sniegt informāciju komisijai par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo attīstību, 

kā arī par situāciju katastrofas vietā; 

5.6. sniegt informāciju komisijai par veiktajiem pasākumiem apdraudējuma pārvarēšanā; 

5.7. sniegt informāciju komisijai par attiecīgās institūcijas atbildīgajā glabāšanā esošajām 

valsts materiālajām rezervēm; 

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

seku likvidēšanas darbu vadītāju par komisijā pieņemtajiem lēmumiem; 

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

mēroga civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācībās. 

6. Komisijas locekļiem ir šādas tiesības: 

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

komersantu amatpersonas un speciālistus; 

6.2. pieprasīt sava atsevišķā viedokļa iekļaušanu komisijas sēdēs protokolā. 

IV. Komisijas darba organizācija 

7. Lēmumu par komisijas sēdes sasaukšanu pieņem komisijas priekšsēdētājs pēc savas 

iniciatīvas vai cita komisijas locekļa ierosinājuma.  

8. Komisijas priekšsēdētājs nosaka komisijas sēdes vietu, laiku, apstiprina darba kārtību, 

organizē komisijas darbu un vada komisijas sēdi. 

9. Ja komisijā izskatāmais jautājums skar tikai Daugavpils novada pašvaldību vai Ilūkstes 

novada pašvaldību, komisijas sēdi vada, kā arī komisijas sēdes protokolu paraksta attiecīgās 

pašvaldības domes priekšsēdētājs. 

10. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā visas komisijas priekšsēdētāja pienākumus 

pārņem komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Daugavpils novada domes priekšsēdētājs. Ja 

Daugavpils novada domes priekšsēdētājs nevar pārņemt komisijas priekšsēdētāja pienākumus, 

komisijas priekšsēdētāja pienākumus pārņem Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs. Ja Ilūkstes 

novada domes priekšsēdētājs nevar pārņemt komisijas priekšsēdētāja pienākumus, komisijas 
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priekšsēdētāja pienākumus pārņem ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rīkojumu 

nozīmēta amatpersona.  

 

 

V. Komisijas apziņošanas kārtība 

11. Apziņošanas kārtība tiek pārbaudīta vismaz divas reizes gadā, izmantojot šādus 

apziņošanas veidus: 

11.1. nosūtot īsziņu uz mobilo tālruni; 

11.2. ar zvanu/balss zvanu uz mobilo tālruni, darba tālruni vai mājas tālruni; 

11.3. nosūtot ziņu uz e-pastu vai citiem elektroniskiem sakariem. 

12. Plānotu komisijas locekļu apziņošanu veic komisijas sekretārs. Ārkārtas situācijā 

atbildīgā institūcija, kura pirmā ieradās uz notikuma vietu, saskaņojot ar komisijas 

priekšsēdētāju, veic komisijas locekļu apziņošanu. 

13. Komisijas locekļi iesniedz komisijas sekretāram šādu informāciju: 

13.1. darba tālruņa numurs, mājas tālruņa numurs un mobilā tālruņa numurs, citi 

iespējamie elektroniskie sakari, darbavietas un dzīvesvietas adrese; 

13.2. ne vairāk kā divu padotībā esošu personu vārds, uzvārds, amats, darba tālruņa 

numurs, mājas tālruņa numurs un mobilā tālruņa numurs, citi iespējamie elektroniskie sakari, 

darbavietas un dzīvesvietas adrese, kuras nodrošina sazināšanos ar amatpersonu. 

14. Komisijas locekļi ir atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un nodrošina, lai komisijas 

sekretārs triju darbdienu laika tiktu informēts par visām izmaiņām, kas saistītas ar nolikuma 

13.punktā minēto informāciju. 

15. Apziņojamo personu sarakstu izmanto vienīgi viņu apziņošanai. 

16. Ja apziņotājs pēc informācijas izsūtīšanas 10 minūšu laikā nav saņēmis apstiprinājumu 

no personas, tas sazinās ar personu, lai pārliecinātos par informācijas saņemšanu. Ja persona nav 

sasniedzama, apziņotājs apziņo nolikuma 13.2.apakšpunktā minētās personas. 

17. Komisijas locekļi: 

17.1. nodrošina, lai izmantojot sakaru līdzekļus, ar tām būtu iespējams sazināties               

24 stundas diennaktī; 

17.2. saņemot tālruņa zvanu vai īsziņu no apziņotāja, nekavējoties atbild uz tālruņa zvanu 

vai ar atbildes īsziņu paziņo par īsziņas saņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks                (personiskais paraks)      I.Prelatovs 
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 “pielikums 

Daugavpils sadarbības teritorijas civilās  

aizsardzības komisijas nolikumam 

 (grozīts ar 14.02.2019. lēmumu Nr.57) 

(grozīts ar 28.03.2019. lēmumu Nr.165) 

(grozīts ar 15.08.2019. lēmumu Nr.496) 

(grozīts ar 12.03.2020. lēmumu Nr.124) 

(grozīts ar 12.03.2020. lēmumu Nr.124) 

(grozīts ar 17.04.2020. lēmumu Nr.170) 

(grozīts ar 22.10.2020. lēmumu Nr.524) 

KOMISIJAS LOCEKĻU APZIŅOŠANAS KĀRTĪBA 

 

vai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

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 Igors Prelatovs (mob.t. 26355537, t. 654 04331, e-pasts: 

igors.prelatovs@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) 

mailto:vitalijs.lisovs@vugd.gov.lv
mailto:janis.lacplesis@daugavpils.lv
mailto:sabine.snepste@daugavpils.lv
mailto:gundars.kampans@daugavpils.lv
mailto:aivars.rascevskis@dnd.lv
mailto:vanda.kezika@dnd.lv
mailto:aleksandrs.aizbalts@dnd.lv
mailto:irena.timsane@dnd.lv
mailto:liga.formanicka@inbox.lv
mailto:iveta.plone@dviete.lv
mailto:parvalde@pilskalne.lv
mailto:janis.anspoks@latgale.vp.gov.lv
mailto:kanc@latgale.vp.gov.lv
mailto:karlis.rasis@daugavpils.lv
mailto:igors.prelatovs@daugavpils.lv
mailto:police@daugavpils.lv
mailto:arvids.kucins@dnd.lv
mailto:dome@ilukste.lv
mailto:dmitrijs.karpovs@vugd.gov.lv
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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 

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 

Līvija Drozde 

 

 

mob.t. 27010150, t. 654 40913, e-pasts: livija.drozde@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” 

Jūlija Mamaja 

 

mob.t. 27899227, e-pasts: 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 

 

  

mailto:police@daugavpils.lv
mailto:anatolijs.derjugins@mil.lv
mailto:olegs.jemasovs@rs.gov.lv
mailto:sergejs.smirnovs@ievp.gov.lv
mailto:iveta.lobanoka@vvd.gov.lv
mailto:inga.plocina@vvd.gov.lv
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mailto:ludmila.vainina@vi.gov.lv
mailto:viktors.kosnarevics@nmpd.gov.lv
mailto:livija.drozde@socd.lv
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mailto:valentins.pilscikovs@ldz.lv
mailto:dap@dap.apollo.lv
mailto:darba_aizsardziba@dsatiksme.lv
mailto:lapinska@daugavpils.udens.lv
mailto:jemeljanovs@daugavpils.udens.lv
mailto:info@labiekartosana.lv
mailto:vasilonoks@lpg.lv
mailto:Juris.Oginskis@gaso.lv
mailto:ainars.svirkovics@gaso.lv
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”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                  (personiskais paraksts)              I.Prelatovs 

     

 

 

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” 
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  LATVIJAS REPUBLIKAS 

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME 

Reģ. Nr. 90000077325, K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, tālrunis 65404344, 65404346, fakss 65421941            

    e-pasts: info@daugavpils.lv   www.daugavpils.lv 

                                                                                                 

 

    Nolikums Nr.8 
     

 APSTIPRINĀTS  

 ar Daugavpils pilsētas domes 

  2018.gada 13.jūlija 

 lēmumu Nr.357 

                                 

                                                       grozīts ar: 

                                                                              14.02.2019. lēmumu Nr.57, 

                                                                              28.03.2019. lēmumu Nr.165 

 

Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Nolikums nosaka Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

(turpmāk – komisija) kompetenci, struktūru un darba organizēšanas kārtību.  

2. Komisija ir koordinējoša un konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir koordinēt 

pasākumus katastrofas un to draudu gadījumā, kā arī veicināt civilās aizsardzības, katastrofas 

pārvaldīšanas vai katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanas jautājumu risināšanu Daugavpils 

pilsētas, Daugavpils novada un Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā.  

3. Komisijas uzdevumi un tiesības noteikti normatīvajos aktos civilās aizsardzības un 

katastrofas pārvaldīšanas jomā.    

II. Komisijas sastāvs  

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. Igors Prelatovs (Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētaja 1.vietnieks); 

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

4.3.4. Tatjana Dubina (Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora p.i,); 

4.3.5. Vanda Kezika (Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore); 
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         4.3.6. Aleksandrs Aizbalts (Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores vietnieks); 

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

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

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

priekšnieks); 

4.3.10. Vladislavs Ruskuls (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 pārzine); 

4.3.13. Ludmila Riekstiņa (Pilskalnes pagasta pārvaldes pārzine); 

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

komandieris); 

4.3.15. Oļegs Jemašovs (Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieks 

pulkvedis); 

4.3.16. Sergejs Smirnovs (Ieslodzījuma vietu pārvaldes Daugavgrīvas cietuma 

Uzraudzības daļas priekšnieks); 

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. Valērijs Gomolko (AS “Daugavpils satiksme” laika un kustības pētījumu 

inženieris); 

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. Raitis Ķikusts (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. Nonna Jakubovska (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais 

dienests” vadītāja); 

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

4.3.34. Pjotrs Dedeļs (SIA “SPECMEISTARS” valdes loceklis); 

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

vietnieks). 

            (grozīts ar14.02.2019. lēmumu Nr.57) 
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III. Komisijas locekļu pienākumi un tiesības 

5. Komisijas locekļiem ir šādi pienākumi: 

5.1. ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju apdraudējumos vai pasākumos, 

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

5.2. ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju, ja izskatāmais jautājums skar 

attiecīgās institūcijas kompetenci un ir saistīts ar katastrofu pārvaldīšanu, katastrofu 

pārvaldīšanas koordinēšanu vai civilo aizsardzību; 

5.3. sniegt priekšlikumus komisijas nolikuma izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai; 

5.4. sniegt priekšlikumus sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izstrādei, 

papildināšanai vai precizēšanai; 

5.5. sniegt informāciju komisijai par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo attīstību, 

kā arī par situāciju katastrofas vietā; 

5.6. sniegt informāciju komisijai par veiktajiem pasākumiem apdraudējuma pārvarēšanā; 

5.7. sniegt informāciju komisijai par attiecīgās institūcijas atbildīgajā glabāšanā esošajām 

valsts materiālajām rezervēm; 

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

seku likvidēšanas darbu vadītāju par komisijā pieņemtajiem lēmumiem; 

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

mēroga civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācībās. 

6. Komisijas locekļiem ir šādas tiesības: 

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

komersantu amatpersonas un speciālistus; 

6.2. pieprasīt sava atsevišķā viedokļa iekļaušanu komisijas sēdēs protokolā. 

IV. Komisijas darba organizācija 

7. Lēmumu par komisijas sēdes sasaukšanu pieņem komisijas priekšsēdētājs pēc savas 

iniciatīvas vai cita komisijas locekļa ierosinājuma.  

8. Komisijas priekšsēdētājs nosaka komisijas sēdes vietu, laiku, apstiprina darba kārtību, 

organizē komisijas darbu un vada komisijas sēdi. 

9. Ja komisijā izskatāmais jautājums skar tikai Daugavpils novada pašvaldību vai Ilūkstes 

novada pašvaldību, komisijas sēdi vada, kā arī komisijas sēdes protokolu paraksta attiecīgās 

pašvaldības domes priekšsēdētājs. 

10. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā visas komisijas priekšsēdētāja pienākumus 

pārņem komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Daugavpils novada domes priekšsēdētājs. Ja 

Daugavpils novada domes priekšsēdētājs nevar pārņemt komisijas priekšsēdētāja pienākumus, 

komisijas priekšsēdētāja pienākumus pārņem Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs. Ja Ilūkstes 

novada domes priekšsēdētājs nevar pārņemt komisijas priekšsēdētāja pienākumus, komisijas 

priekšsēdētāja pienākumus pārņem ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rīkojumu 

nozīmēta amatpersona.  

V. Komisijas apziņošanas kārtība 

11. Apziņošanas kārtība tiek pārbaudīta vismaz divas reizes gadā, izmantojot šādus 

apziņošanas veidus: 

11.1. nosūtot īsziņu uz mobilo tālruni; 

11.2. ar zvanu/balss zvanu uz mobilo tālruni, darba tālruni vai mājas tālruni; 

11.3. nosūtot ziņu uz e-pastu vai citiem elektroniskiem sakariem. 
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12. Plānotu komisijas locekļu apziņošanu veic komisijas sekretārs. Ārkārtas situācijā 

atbildīgā institūcija, kura pirmā ieradās uz notikuma vietu, saskaņojot ar komisijas 

priekšsēdētāju, veic komisijas locekļu apziņošanu. 

13. Komisijas locekļi iesniedz komisijas sekretāram šādu informāciju: 

13.1. darba tālruņa numurs, mājas tālruņa numurs un mobilā tālruņa numurs, citi 

iespējamie elektroniskie sakari, darbavietas un dzīvesvietas adrese; 

13.2. ne vairāk kā divu padotībā esošu personu vārds, uzvārds, amats, darba tālruņa 

numurs, mājas tālruņa numurs un mobilā tālruņa numurs, citi iespējamie elektroniskie sakari, 

darbavietas un dzīvesvietas adrese, kuras nodrošina sazināšanos ar amatpersonu. 

14. Komisijas locekļi ir atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un nodrošina, lai komisijas 

sekretārs triju darbdienu laika tiktu informēts par visām izmaiņām, kas saistītas ar nolikuma 

13.punktā minēto informāciju. 

15. Apziņojamo personu sarakstu izmanto vienīgi viņu apziņošanai. 

16. Ja apziņotājs pēc informācijas izsūtīšanas 10 minūšu laikā nav saņēmis apstiprinājumu 

no personas, tas sazinās ar personu, lai pārliecinātos par informācijas saņemšanu. Ja persona nav 

sasniedzama, apziņotājs apziņo nolikuma 13.2.apakšpunktā minētās personas. 

17. Komisijas locekļi: 

17.1. nodrošina, lai izmantojot sakaru līdzekļus, ar tām būtu iespējams sazināties               

24 stundas diennaktī; 

17.2. saņemot tālruņa zvanu vai īsziņu no apziņotāja, nekavējoties atbild uz tālruņa zvanu 

vai ar atbildes īsziņu paziņo par īsziņas saņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks (personiskais paraksts)        I.Prelatovs 
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pielikums 

Daugavpils sadarbības teritorijas civilās  

aizsardzības komisijas nolikumam 

                                                                                          (grozīts ar 14.02.2019. lēmumu Nr.57), 

                                                                                           (grozīts ar 28.03.2019. lēmumu Nr.165) 

 

KOMISIJAS LOCEKĻU APZIŅOŠANAS KĀRTĪBA 

Komisijas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš pieņem lēmumu par komisijas apziņošanu (t. 654 04331, 

e-pasts: andrejs.elksnins@daugavpils.lv) 

 

Komisijas sekretārs Kārlis Rasis veic apziņošanu zvanot, sūtot SMS, sūtot vēstules uz e-pastu 

(mob.t. 28461711, e-pasts: karlis.rasis@daugavpils.lv) 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests  

Dmitrijs Karpovs 

Vitālijs Lisovs  

 

 

mob.t. 29499405, e-pasts: dmitrijs.karpovs@vugd.gov.lv, 

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

Daugavpils pilsētas dome 

Igors Prelatovs 

Tatjana Dubina 

Vladislavs Ruskuls 

 

mob.t. 26355537, e-pasts: igors.prelatovs@daugavpils.lv, 

t. 654 04343, e-pasts: tatjana.dubina@daugavpils.lv, 

mob.t. 28236939, e-pasts: 

vladislavs.ruskuls@daugavpils.lv 

Daugavpils novada dome 

Arvīds Kucins 

Aivars Rasčevskis 

Vanda Kezika 

Aleksandrs Aizbalts 

Irēna Timšāne 

 

t. 654 76811, e-pasts: arvids.kucins@daugavpilsnovads.lv, 

t. 654 76749, e-pasts: 

aivars.rascevskis@daugavpilsnovads.lv, 

t. 654 22237, e-pasts: vanda.kezika@daugavpilsnovads.lv, 

t. 654 76829, e-pasts: 

aleksandrs.aizbalts@daugavpilsnovads.lv, 

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

Ilūkstes novada dome 

Stefans Rāzna 

Līga Formanicka 

Iveta Plone 

Ludmila Riekstiņa 

 

t. 654 47851, 654 62501,  e-pasts: dome@ilukste.lv, 

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

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

mob.t. 26428922, e-pasts: parvalde@pilskalne.lv 

Valsts policija 

Jānis Anspoks 

t. 654 03301; 110 

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

kanc@latgale.vp.gov.lv 

Daugavpils pilsētas pašvaldības 

policija 

Genādijs Kaminskis 

 

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

Zemessardzes 34.artilērijas  

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

mailto:dmitrijs.karpovs@vugd.gov.lv
mailto:igors.prelatovs@daugavpils.lv
mailto:tatjana.dubina@daugavpils.lv
mailto:arvids.kucins@dnd.lv
mailto:aivars.rascevskis@daugavpilsnovads.lv
mailto:vanda.kezika@dnd.lv
mailto:aleksandrs.aizbalts@daugavpilsnovads.lv
mailto:dome@ilukste.lv
mailto:liga.formanicka@inbox.lv
mailto:iveta.plone@dviete.lv
mailto:kanc@latgale.vp.gov.lv
mailto:police@daugavpils.lv
mailto:anatolijs.derjugins@mil.lv


29 

 

bataljons 

Anatolijs Derjugins 

Valsts robežsardzes Daugavpils 

pārvalde 

Oļegs Jemašovs 

 

t. 654 03701, e-pasts: olegs.jemasovs@rs.gov.lv 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes 

Daugavgrīvas cietums 

Sergejs Smirnovs 

 

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

Valsts vides dienesta Daugavpils 

reģionālā vides pārvalde 

Iveta Lobanoka 

Inga Plociņa 

 

 

t. 654 23031, 
 e-pasts: iveta.lobanoka@daugavpils.vvd.gov.lv 
mob.t. 26672820, e-pasts: 

inga.plocina@daugavpils.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 

 

t. 654 84315, e-pasts: Janis.Butans@vdi.gov.lv 

Veselības inspekcijas Latgales 

kontroles nodaļa 

Ludmila Vainiņa 

 

mob.t. 26641151, 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 

Nonna Jakubovska 

 

mob.t. 28455312 e-pasts: nonna.jakubovska@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” 

Raitis Ķikusts 

 

 

t. 26022394, e-pasts: raitis.kikusts@ddzksu.lv 

AS “Sadales tīkls” 

Jurijs Mitrofanovs  

 

mob.t. 26494994, 

 e-pasts: jurijs.mitrofanovs@sadalestikls.lv 

VAS “Latvijas dzelzceļš” 

Valentīns Piļščikovs  

 

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

SIA “Daugavpils autobusu parks” 

Sergejs Mihailovs 

 

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

AS “Daugavpils satiksme” 

Valērijs Gomolko 

 

mob.t. 20003497, e-pasts: info@dsatiksme.lv 

SIA “Daugavpils ūdens” 

Jeļena Lapinska 

Andris Jemeļjanovs 

 

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

mob. t. 25418111,  

mailto:olegs.jemasovs@rs.gov.lv
mailto:sergejs.smirnovs@ievp.gov.lv
mailto:Dienvidlatgale@pvd.gov.lv
mailto:Janis.Butans@vdi.gov.lv
mailto:ludmila.vainina@vi.gov.lv
mailto:viktors.kosnarevics@nmpd.gov.lv
mailto:nonna.jakubovska@socd.lv
mailto:ksp@daugavpils.lv
mailto:raitis.kikusts@ddzksu.lv
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e-pasts:jemeljanovs@daugavpils.udens.lv  

SIA “Labiekārtošana - D” 

Jānis Vagalis 

 

mob.t. 27899227,  

e-pasts: janis.vagalis@labiekartosana.lv, 

info@labiekartosana.lv  

SIA “SPECMEISTARS” 

Pjotrs Dedeļs 

 

mob.t. 29239820 

 

!!! 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 

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” 

 

  

mailto:janis.vagalis@labiekartosana.lv
mailto:info@labiekartosana.lv
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  LATVIJAS REPUBLIKAS 

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME 

Reģ. Nr. 90000077325, K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, tālrunis 65404344, 65404346, fakss 65421941              

  e-pasts: info@daugavpils.lv   www.daugavpils.lv 

                                                                                                 

 

    Nolikums Nr.8 
     

 APSTIPRINĀTS  

 ar Daugavpils pilsētas domes 

  2018.gada 13.jūlija 

 lēmumu Nr.357 

                                 

                                                       grozīts ar: 

                                                                              14.02.2019. lēmumu Nr.57 

 

 

Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Nolikums nosaka Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

(turpmāk – komisija) kompetenci, struktūru un darba organizēšanas kārtību.  

2. Komisija ir koordinējoša un konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir koordinēt 

pasākumus katastrofas un to draudu gadījumā, kā arī veicināt civilās aizsardzības, katastrofas 

pārvaldīšanas vai katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanas jautājumu risināšanu Daugavpils 

pilsētas, Daugavpils novada un Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā.  

3. Komisijas uzdevumi un tiesības noteikti normatīvajos aktos civilās aizsardzības un 

katastrofas pārvaldīšanas jomā.    

II. Komisijas sastāvs  

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); 

4.3komisijas locekļi: 

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

brigādes Daugavpils 2.daļas komandieris); 

4.3.2. Igors Prelatovs (Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētaja 1.vietnieks); 

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

4.3.4. Tatjana Dubina (Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora p.i,); 

4.3.5. Vanda Kezika (Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore); 
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4.3.6. Aleksandrs Aizbalts (Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores vietnieks); 

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

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

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

priekšnieks); 

4.3.10. Vladislavs Ruskuls (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 pārzine); 

4.3.13. Ludmila Riekstiņa (Pilskalnes pagasta pārvaldes pārzine); 

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

komandieris); 

4.3.15. Oļegs Jemašovs (Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieks 

pulkvedis); 

4.3.16. Sergejs Smirnovs (Ieslodzījuma vietu pārvaldes Daugavgrīvas cietuma 

Uzraudzības daļas priekšnieks); 

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. Valērijs Gomolko (AS “Daugavpils satiksme” laika un kustības pētījumu 

inženieris); 

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. Raitis Ķikusts (SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības 

uzņēmums” Tehniskais direktors); 

4.3.28. Nikolajs Ignatjevs (SIA “Labiekārtošana – D” valdes loceklis); 

4.3.29. Ģirts Kolendo (SIA “Daugavpils ūdens” valdes loceklis); 

4.3.30. Juris Sarkans (SIA “Daugavpils ūdens” tehniskais direktors); 

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

valsts inspektors); 

4.3.32. Nonna Jakubovska (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais 

dienests” vadītāja); 

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

4.3.34. Pjotrs Dedeļs (SIA “SPECMEISTARS” valdes loceklis); 

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

vietnieks). 

            (grozīts ar14.02.2019. lēmumu Nr.57) 
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III. Komisijas locekļu pienākumi un tiesības 

5. Komisijas locekļiem ir šādi pienākumi: 

5.1. ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju apdraudējumos vai pasākumos, 

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

5.2. ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju, ja izskatāmais jautājums skar 

attiecīgās institūcijas kompetenci un ir saistīts ar katastrofu pārvaldīšanu, katastrofu 

pārvaldīšanas koordinēšanu vai civilo aizsardzību; 

5.3. sniegt priekšlikumus komisijas nolikuma izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai; 

5.4. sniegt priekšlikumus sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izstrādei, 

papildināšanai vai precizēšanai; 

5.5. sniegt informāciju komisijai par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo attīstību, 

kā arī par situāciju katastrofas vietā; 

5.6. sniegt informāciju komisijai par veiktajiem pasākumiem apdraudējuma pārvarēšanā; 

5.7. sniegt informāciju komisijai par attiecīgās institūcijas atbildīgajā glabāšanā esošajām 

valsts materiālajām rezervēm; 

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

seku likvidēšanas darbu vadītāju par komisijā pieņemtajiem lēmumiem; 

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

mēroga civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācībās. 

6. Komisijas locekļiem ir šādas tiesības: 

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

komersantu amatpersonas un speciālistus; 

6.2. pieprasīt sava atsevišķā viedokļa iekļaušanu komisijas sēdēs protokolā. 

IV. Komisijas darba organizācija 

7. Lēmumu par komisijas sēdes sasaukšanu pieņem komisijas priekšsēdētājs pēc savas 

iniciatīvas vai cita komisijas locekļa ierosinājuma.  

8. Komisijas priekšsēdētājs nosaka komisijas sēdes vietu, laiku, apstiprina darba kārtību, 

organizē komisijas darbu un vada komisijas sēdi. 

9. Ja komisijā izskatāmais jautājums skar tikai Daugavpils novada pašvaldību vai Ilūkstes 

novada pašvaldību, komisijas sēdi vada, kā arī komisijas sēdes protokolu paraksta attiecīgās 

pašvaldības domes priekšsēdētājs. 

10. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā visas komisijas priekšsēdētāja pienākumus 

pārņem komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Daugavpils novada domes priekšsēdētājs. Ja 

Daugavpils novada domes priekšsēdētājs nevar pārņemt komisijas priekšsēdētāja pienākumus, 

komisijas priekšsēdētāja pienākumus pārņem Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs. Ja Ilūkstes 

novada domes priekšsēdētājs nevar pārņemt komisijas priekšsēdētāja pienākumus, komisijas 

priekšsēdētāja pienākumus pārņem ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rīkojumu 

nozīmēta amatpersona.  

V. Komisijas apziņošanas kārtība 

11. Apziņošanas kārtība tiek pārbaudīta vismaz divas reizes gadā, izmantojot šādus 

apziņošanas veidus: 

11.1. nosūtot īsziņu uz mobilo tālruni; 
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11.2. ar zvanu/balss zvanu uz mobilo tālruni, darba tālruni vai mājas tālruni; 

11.3. nosūtot ziņu uz e-pastu vai citiem elektroniskiem sakariem. 

12. Plānotu komisijas locekļu apziņošanu veic komisijas sekretārs. Ārkārtas situācijā 

atbildīgā institūcija, kura pirmā ieradās uz notikuma vietu, saskaņojot ar komisijas 

priekšsēdētāju, veic komisijas locekļu apziņošanu. 

13. Komisijas locekļi iesniedz komisijas sekretāram šādu informāciju: 

13.1. darba tālruņa numurs, mājas tālruņa numurs un mobilā tālruņa numurs, citi 

iespējamie elektroniskie sakari, darbavietas un dzīvesvietas adrese; 

13.2. ne vairāk kā divu padotībā esošu personu vārds, uzvārds, amats, darba tālruņa 

numurs, mājas tālruņa numurs un mobilā tālruņa numurs, citi iespējamie elektroniskie sakari, 

darbavietas un dzīvesvietas adrese, kuras nodrošina sazināšanos ar amatpersonu. 

14. Komisijas locekļi ir atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un nodrošina, lai komisijas 

sekretārs triju darbdienu laika tiktu informēts par visām izmaiņām, kas saistītas ar nolikuma 

13.punktā minēto informāciju. 

15. Apziņojamo personu sarakstu izmanto vienīgi viņu apziņošanai. 

16. Ja apziņotājs pēc informācijas izsūtīšanas 10 minūšu laikā nav saņēmis apstiprinājumu 

no personas, tas sazinās ar personu, lai pārliecinātos par informācijas saņemšanu. Ja persona nav 

sasniedzama, apziņotājs apziņo nolikuma 13.2.apakšpunktā minētās personas. 

17. Komisijas locekļi: 

17.1. nodrošina, lai izmantojot sakaru līdzekļus, ar tām būtu iespējams sazināties               

24 stundas diennaktī; 

17.2. saņemot tālruņa zvanu vai īsziņu no apziņotāja, nekavējoties atbild uz tālruņa zvanu 

vai ar atbildes īsziņu paziņo par īsziņas saņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks (personiskais paraksts)        I.Prelatovs 
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pielikums 

Daugavpils sadarbības teritorijas civilās  

aizsardzības komisijas nolikumam 

(grozīts ar 14.02.2019. lēmumu Nr.57) 

KOMISIJAS LOCEKĻU APZIŅOŠANAS KĀRTĪBA 

Komisijas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš pieņem lēmumu par komisijas apziņošanu (t. 654 04331, 

e-pasts: andrejs.elksnins@daugavpils.lv) 

 

Komisijas sekretārs Kārlis Rasis veic apziņošanu zvanot, sūtot SMS, sūtot vēstules uz e-pastu 

(mob.t. 28461711, e-pasts: karlis.rasis@daugavpils.lv) 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests  

Dmitrijs Karpovs 

Vitālijs Lisovs  

 

 

mob.t. 29499405, e-pasts: dmitrijs.karpovs@vugd.gov.lv, 

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

Daugavpils pilsētas dome 

Igors Prelatovs 

Tatjana Dubina 

Vladislavs Ruskuls 

 

mob.t. 26355537, e-pasts: igors.prelatovs@daugavpils.lv, 

t. 654 04343, e-pasts: tatjana.dubina@daugavpils.lv, 

mob.t. 28236939, e-pasts: 

vladislavs.ruskuls@daugavpils.lv 

Daugavpils novada dome 

Arvīds Kucins 

Aivars Rasčevskis 

Vanda Kezika 

Aleksandrs Aizbalts 

Irēna Timšāne 

 

t. 654 76811, e-pasts: arvids.kucins@daugavpilsnovads.lv, 

t. 654 76749, e-pasts: 

aivars.rascevskis@daugavpilsnovads.lv, 

t. 654 22237, e-pasts: vanda.kezika@daugavpilsnovads.lv, 

t. 654 76829, e-pasts: 

aleksandrs.aizbalts@daugavpilsnovads.lv, 

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

Ilūkstes novada dome 

Stefans Rāzna 

Līga Formanicka 

Iveta Plone 

Ludmila Riekstiņa 

 

t. 654 47851, 654 62501,  e-pasts: dome@ilukste.lv, 

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

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

mob.t. 26428922, e-pasts: parvalde@pilskalne.lv 

Valsts policija 

Jānis Anspoks 

t. 654 03301; 110 

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

kanc@latgale.vp.gov.lv 

Daugavpils pilsētas pašvaldības 

policija 

Genādijs Kaminskis 

 

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

Zemessardzes 34.artilērijas 

bataljons 

 

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

mailto:dmitrijs.karpovs@vugd.gov.lv
mailto:igors.prelatovs@daugavpils.lv
mailto:tatjana.dubina@daugavpils.lv
mailto:arvids.kucins@dnd.lv
mailto:aivars.rascevskis@daugavpilsnovads.lv
mailto:vanda.kezika@dnd.lv
mailto:aleksandrs.aizbalts@daugavpilsnovads.lv
mailto:dome@ilukste.lv
mailto:liga.formanicka@inbox.lv
mailto:iveta.plone@dviete.lv
mailto:kanc@latgale.vp.gov.lv
mailto:police@daugavpils.lv
mailto:anatolijs.derjugins@mil.lv
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Anatolijs Derjugins 

Valsts robežsardzes Daugavpils 

pārvalde 

Oļegs Jemašovs 

 

t. 654 03701, e-pasts: olegs.jemasovs@rs.gov.lv 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes 

Daugavgrīvas cietums 

Sergejs Smirnovs 

 

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

Valsts vides dienesta Daugavpils 

reģionālā vides pārvalde 

Iveta Lobanoka 

Inga Plociņa 

 

 

t. 654 23031, 
 e-pasts: iveta.lobanoka@daugavpils.vvd.gov.lv 
mob.t. 26672820, e-pasts: 

inga.plocina@daugavpils.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 

 

t. 654 84315, e-pasts: Janis.Butans@vdi.gov.lv 

Veselības inspekcijas Latgales 

kontroles nodaļa 

Ludmila Vainiņa 

 

mob.t. 26641151, 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 

Nonna Jakubovska 

 

mob.t. 28455312 e-pasts: nonna.jakubovska@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” 

Raitis Ķikusts 

 

 

t. 26022394, e-pasts: raitis.kikusts@ddzksu.lv 

AS “Sadales tīkls” 

Jurijs Mitrofanovs  

 

mob.t. 26494994, 

 e-pasts: jurijs.mitrofanovs@sadalestikls.lv 

VAS “Latvijas dzelzceļš” 

Valentīns Piļščikovs  

 

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

SIA “Daugavpils autobusu parks” 

Sergejs Mihailovs 

 

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

AS “Daugavpils satiksme” 

Valērijs Gomolko 

 

mob.t. 20003497, e-pasts: info@dsatiksme.lv 

SIA “Daugavpils ūdens” 

Ģirts Kolendo 

Juris Sarkans 

 

mob.t. 27014888, 

 e-pasts: girts.kolendo@daugavpils.udens.lv, 

t. 654 44584, e-pasts: sarkans@daugavpils.udens.lv 

SIA “Labiekārtošana - D”  

mailto:olegs.jemasovs@rs.gov.lv
mailto:sergejs.smirnovs@ievp.gov.lv
mailto:Dienvidlatgale@pvd.gov.lv
mailto:Janis.Butans@vdi.gov.lv
mailto:ludmila.vainina@vi.gov.lv
mailto:viktors.kosnarevics@nmpd.gov.lv
mailto:nonna.jakubovska@socd.lv
mailto:ksp@daugavpils.lv
mailto:raitis.kikusts@ddzksu.lv
mailto:girts.kolendo@daugavpils.udens.lv
mailto:sarkans@daugavpils.udens.lv
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Nikolajs Ignatjevs mob.t. 27899227,  

e-pasts: nikola.ignatjevs@labiekartosana.lv, 

info@labiekartosana.lv  

SIA “SPECMEISTARS” 

Pjotrs Dedeļs 

 

mob.t. 29239820 

 

!!! 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 

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” 

 

  

 

 

mailto:nikola.ignatjevs@labiekartosana.lv
mailto:info@labiekartosana.lv
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  LATVIJAS REPUBLIKAS 

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME 

Reģ. Nr. 90000077325, K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, tālrunis 65404344, 65404346, fakss 65421941             

   e-pasts: info@daugavpils.lv   www.daugavpils.lv 

                                                                                                 

 

    Nolikums Nr.8 
     

 APSTIPRINĀTS  

 ar Daugavpils pilsētas domes 

  2018.gada 13.jūlija 

 lēmumu Nr.357 

 

 

Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Nolikums nosaka Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

(turpmāk – komisija) kompetenci, struktūru un darba organizēšanas kārtību.  

2. Komisija ir koordinējoša un konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir koordinēt 

pasākumus katastrofas un to draudu gadījumā, kā arī veicināt civilās aizsardzības, katastrofas 

pārvaldīšanas vai katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanas jautājumu risināšanu Daugavpils 

pilsētas, Daugavpils novada un Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā.  

3. Komisijas uzdevumi un tiesības noteikti normatīvajos aktos civilās aizsardzības un 

katastrofas pārvaldīšanas jomā.    

II. Komisijas sastāvs  

4. Komisijas sastāvs: 

4.1. komisijas priekšsēdētājs -  Rihards Eigims (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. Janīna Jalinska (Daugavpils novada domes priekšsēdētāja); 

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. Igors Prelatovs (Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētaja 1.vietnieks); 

4.3.3. Arvīds Kucins (Daugavpils novada domes priekšsēdētājas 1.vietnieks); 

4.3.4. Inga Goldberga (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. Genādijs Kaminskis (Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks); 
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4.3.9. Jānis Anspoks (Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa 

priekšnieks); 

4.3.10. Vladislavs Ruskuls (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 pārzine); 

4.3.13. Ludmila Riekstiņa (Pilskalnes pagasta pārvaldes pārzine); 

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

komandieris); 

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

4.3.16. Viktors Kosnarevičs (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Latgales 

reģionālā centra vadītājs); 

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

direktore); 

4.3.18. Antons Lazdāns (Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidlatgales pārvaldes 

vadītājs); 

4.3.19. Aivars Pudāns (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības 

pārvalde” vadītājs); 

4.3.20. Teodors Binders (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās 

saimniecības pārvalde” Tehniskais direktors); 

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

4.3.22. Valērijs Gomolko (AS “Daugavpils satiksme” laika un kustības pētījumu 

inženieris); 

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

priekšnieks); 

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

4.3.25. Jūlija Mamaja (SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

izpilddirektore); 

4.3.26. Nikolajs Ignatjevs (SIA “Labiekārtošana - D” valdes loceklis); 

4.3.27. Ģirts Kolendo (SIA “Daugavpils ūdens” valdes loceklis); 

4.3.28. Juris Sarkans (SIA “Daugavpils ūdens” tehniskais direktors); 

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

valsts inspektors); 

4.3.30. Nonna Jakubovska (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” 

vadītāja); 

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

4.3.32. Pjotrs Dedeļs (SIA “SPECMEISTARS” valdes loceklis); 

4.4. komisijas sekretāre – Viktorija Kozlovska (Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora 

palīdzes p.i.).  

III. Komisijas locekļu pienākumi un tiesības 

5. Komisijas locekļiem ir šādi pienākumi: 

5.1. ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju apdraudējumos vai pasākumos, 

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

5.2. ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju, ja izskatāmais jautājums skar 

attiecīgās institūcijas kompetenci un ir saistīts ar katastrofu pārvaldīšanu, katastrofu 

pārvaldīšanas koordinēšanu vai civilo aizsardzību; 

5.3. sniegt priekšlikumus komisijas nolikuma izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai; 

5.4. sniegt priekšlikumus sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izstrādei, 

papildināšanai vai precizēšanai; 
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5.5. sniegt informāciju komisijai par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo attīstību, 

kā arī par situāciju katastrofas vietā; 

5.6. sniegt informāciju komisijai par veiktajiem pasākumiem apdraudējuma pārvarēšanā; 

5.7. sniegt informāciju komisijai par attiecīgās institūcijas atbildīgajā glabāšanā esošajām 

valsts materiālajām rezervēm; 

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

seku likvidēšanas darbu vadītāju par komisijā pieņemtajiem lēmumiem; 

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

mēroga civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācībās. 

6. Komisijas locekļiem ir šādas tiesības: 

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

komersantu amatpersonas un speciālistus; 

6.2. pieprasīt sava atsevišķā viedokļa iekļaušanu komisijas sēdēs protokolā. 

IV. Komisijas darba organizācija 

7. Lēmumu par komisijas sēdes sasaukšanu pieņem komisijas priekšsēdētājs pēc savas 

iniciatīvas vai cita komisijas locekļa ierosinājuma.  

8. Komisijas priekšsēdētājs nosaka komisijas sēdes vietu, laiku, apstiprina darba kārtību, 

organizē komisijas darbu un vada komisijas sēdi. 

9. Ja komisijā izskatāmais jautājums skar tikai Daugavpils novada pašvaldību vai Ilūkstes 

novada pašvaldību, komisijas sēdi vada, kā arī komisijas sēdes protokolu paraksta attiecīgās 

pašvaldības domes priekšsēdētājs. 

10. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā visas komisijas priekšsēdētāja pienākumus 

pārņem komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Daugavpils novada domes priekšsēdētājs. Ja 

Daugavpils novada domes priekšsēdētājs nevar pārņemt komisijas priekšsēdētāja pienākumus, 

komisijas priekšsēdētāja pienākumus pārņem Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs. Ja Ilūkstes 

novada domes priekšsēdētājs nevar pārņemt komisijas priekšsēdētāja pienākumus, komisijas 

priekšsēdētāja pienākumus pārņem ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rīkojumu 

nozīmēta amatpersona.  

V. Komisijas apziņošanas kārtība 

11. Apziņošanas kārtība tiek pārbaudīta vismaz divas reizes gadā, izmantojot šādus 

apziņošanas veidus: 

11.1. nosūtot īsziņu uz mobilo tālruni; 

11.2. ar zvanu/balss zvanu uz mobilo tālruni, darba tālruni vai mājas tālruni; 

11.3. nosūtot ziņu uz e-pastu vai citiem elektroniskiem sakariem. 

12. Plānotu komisijas locekļu apziņošanu veic komisijas sekretārs. Ārkārtas situācijā 

atbildīgā institūcija, kura pirmā ieradās uz notikuma vietu, saskaņojot ar komisijas 

priekšsēdētāju, veic komisijas locekļu apziņošanu. 

13. Komisijas locekļi iesniedz komisijas sekretāram šādu informāciju: 

13.1. darba tālruņa numurs, mājas tālruņa numurs un mobilā tālruņa numurs, citi 

iespējamie elektroniskie sakari, darbavietas un dzīvesvietas adrese; 

13.2. ne vairāk kā divu padotībā esošu personu vārds, uzvārds, amats, darba tālruņa 

numurs, mājas tālruņa numurs un mobilā tālruņa numurs, citi iespējamie elektroniskie sakari, 

darbavietas un dzīvesvietas adrese, kuras nodrošina sazināšanos ar amatpersonu. 

14. Komisijas locekļi ir atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un nodrošina, lai komisijas 

sekretārs triju darbdienu laika tiktu informēts par visām izmaiņām, kas saistītas ar nolikuma 

13.punktā minēto informāciju. 
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15. Apziņojamo personu sarakstu izmanto vienīgi viņu apziņošanai. 

16. Ja apziņotājs pēc informācijas izsūtīšanas 10 minūšu laikā nav saņēmis apstiprinājumu 

no personas, tas sazinās ar personu, lai pārliecinātos par informācijas saņemšanu. Ja persona nav 

sasniedzama, apziņotājs apziņo nolikuma 13.2.apakšpunktā minētās personas. 

17. Komisijas locekļi: 

17.1. nodrošina, lai izmantojot sakaru līdzekļus, ar tām būtu iespējams sazināties               

24 stundas diennaktī; 

17.2. saņemot tālruņa zvanu vai īsziņu no apziņotāja, nekavējoties atbild uz tālruņa zvanu 

vai ar atbildes īsziņu paziņo par īsziņas saņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks (personiskais paraksts)        I.Prelatovs 
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pielikums 

Daugavpils sadarbības teritorijas civilās  

aizsardzības komisijas nolikumam 

KOMISIJAS LOCEKĻU APZIŅOŠANAS KĀRTĪBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests  
Dmitrijs Karpovs 

Vitālijs Lisovs  

 

mob.t. 29499405, e-pasts: dmitrijs.karpovs@vugd.gov.lv, 

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

Daugavpils pilsētas dome 

Igors Prelatovs 

Inga Goldberga 

Vladislavs Ruskuls 

 

mob.t. 26355537, e-pasts: igors.prelatovs@daugavpils.lv, 

mob.t. 29455008, e-pasts: inga.goldberga@daugavpils.lv, 

mob.t. 28236939, e-pasts: vladislavs.ruskuls@daugavpils.lv 

Daugavpils novada dome 

Janīna Jalinska 

Arvīds Kucins 

Vanda Kezika 

Aleksandrs Aizbalts 

Irēna Timšāne 

 

t. 654 76811, e-pasts: janina.jalinska@daugavpilsnovads.lv, 

t. 654 76749, e-pasts: arvids.kucins@daugavpilsnovads.lv, 

t. 654 22237, e-pasts: vanda.kezika@daugavpilsnovads.lv, 

t. 654 76829, e-pasts: aleksandrs.aizbalts@daugavpilsnovads.lv, 

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

Ilūkstes novada dome 

Stefans Rāzna 

Līga Formanicka 

Iveta Plone 

Ludmila Riekstiņa 

 

t. 654 47851, 654 62501,  e-pasts: dome@ilukste.lv, 

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

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

mob.t. 26428922, e-pasts: parvalde@pilskalne.lv 

Valsts policija 

Jānis Anspoks 
t. 654 03301; 110 

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

Daugavpils pilsētas pašvaldības policija 

Genādijs Kaminskis 

 

mob.t. 29477752, e-pasts: police@daugavpils.lv 
Zemessardzes 34.artilērijas bataljons 

Anatolijs Derjugins 

 

mob.t. 26562669, e-pasts: 34bn@lf.mil.lv 

Valsts robežsardzes Daugavpils pārvalde 

Oļegs Jemašovs 

 

t. 654 03701, e-pasts: olegs.jemasovs@rs.gov.lv 

Valsts vides dienesta Daugavpils 

reģionālā vides pārvalde 

Iveta Lobanoka 

 

t. 654 23031, e-pasts: iveta.lobanoka@daugavpils.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 

 

t. 654 84315, e-pasts: Janis.Butans@vdi.gov.lv 

Veselības inspekcijas Latgales kontroles 

nodaļa 

Ludmila Vainiņa 

 

mob.t. 26641151, 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  

Komisijas sekretāre Viktorija Kozlovska veic apziņošanu zvanot, sūtot SMS, sūtot vēstules uz e-pastu 

(mob.t. 26956160, e-pasts: viktorija.kozlovska@daugavpils.lv 

 

mob.t. 26422184, e-pasts inara.vonda@ludza.lv 

Komisijas priekšsēdētājs Rihards Eigims pieņem lēmumu par komisijas apziņošanu (mob.t. 29252566, e-

pasts: rihards.eigims@daugavpils.lv 

mailto:dmitrijs.karpovs@vugd.gov.lv
mailto:igors.prelatovs@daugavpils.lv
mailto:inga.goldberga@daugavpils.lv
mailto:janina.jalinska@daugavpilsnovads.lv
mailto:arvids.kucins@dnd.lv
mailto:vanda.kezika@dnd.lv
mailto:aleksandrs.aizbalts@daugavpilsnovads.lv
mailto:dome@ilukste.lv
mailto:liga.formanicka@inbox.lv
mailto:iveta.plone@dviete.lv
mailto:kanc@latgale.vp.gov.lv
mailto:police@daugavpils.lv
mailto:34bn@lf.mil.lv
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dienests 

Nonna Jakubovska 

mob.t. 28455312 e-pasts: nonna.jakubovska@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” 

Jūlija Mamaja 

 

 

t. 654 07260, e-pasts: julija.mamaja@dzksu.lv 

AS “Sadales tīkls” 

Jurijs Mitrofanovs  

 

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

VAS “Latvijas dzelzceļš” 

Valentīns Piļščikovs  

 

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

SIA “Daugavpils autobusu parks” 

Sergejs Mihailovs 

 

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

AS “Daugavpils satiksme” 

Valērijs Gomolko 

 

t. 654 33632 

SIA “Daugavpils ūdens” 

Ģirts Kolendo 

Juris Sarkans 

 

mob.t. 27014888, e-pasts: girts.kolendo@daugavpils.udens.lv, 

t. 654 44584, e-pasts: sarkans@daugavpils.udens.lv 

SIA “Labiekārtošana - D” 

Nikolajs Ignatjevs 

 

mob.t. 27899227, e-pasts: nikola.ignatjevs@labiekartosana.lv, 

info@labiekartosana.lv  

SIA “SPECMEISTARS” 

Pjotrs Dedeļs 

 

mob.t. 29239820 

 

 

Pašvaldības domes pārstāvis (mob. tālruņa nr.20000000, e-pasts: martins.berzins@fm.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 

 

  
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” 
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