NOLIKUMS
ILŪKSTĒ

2018.gada 27.septembrī

Nr.7/2018
Protokols Nr.10.10.§

Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 18.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Ilūkstes novada domes
2018.gada 5.februāra saistošo noteikumu
Nr.4/2018 „Ilūkstes novada pašvaldības
nolikums” 16.7.apakšpunktu, Civilās
aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma
11.panta devīto daļu
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:
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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 priekšsēdētāja 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);
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 pārvaldniece);
4.3.13. Ludmila Riekstiņa (Pilskalnes pagasta pārvaldniece);
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);
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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;
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 sēdes 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.
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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 visus 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.
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.
Ilūkstes novada domes
priekšsēdētājs

S.Rāzna
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Pielikums
Ilūkstes novada domes
2018.gada 27.septembra nolikumam
Nr. 7/2018 (protokols Nr. 10., 10.§)
“Daugavpils sadarbības teritorijas civilās
aizsardzības komisijas nolikums”
KOMISIJAS LOCEKĻU APZIŅOŠANAS KĀRTĪBA
Komisijas priekšsēdētājs Rihards Eigims pieņem lēmumu par komisijas apziņošanu (mob.t. 29252566, epasts: rihards.eigims@daugavpils.lv

Komisijas sekretāre Viktorija Kozlovska veic apziņošanu zvanot, sūtot SMS, sūtot vēstules uz e-pastu
(mob.t. 26956160, e-pasts: viktorija.kozlovska@daugavpils.lv

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests
Dmitrijs Karpovs
Vitālijs Lisovs
Daugavpils pilsētas dome
Igors Prelatovs
Inga Goldberga
Vladislavs Ruskuls
Daugavpils novada dome
Janīna Jalinska
Arvīds Kucins
Vanda Kezika
Aleksandrs Aizbalts
Irēna Timšāne
Ilūkstes novada dome
Stefans Rāzna
Līga Formanicka
Iveta Plone
Ludmila Riekstiņa
Valsts policija
Jānis Anspoks

mob.t. 29499405, e-pasts: dmitrijs.karpovs@vugd.gov.lv,
mob.t. 26637730, e-pasts: vitalijs.lisovs@vugd.gov.lv
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
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
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
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
Valsts robežsardzes Daugavpils
pārvalde
Oļegs Jemašovs
Valsts vides dienesta Daugavpils
reģionālā vides pārvalde
Iveta Lobanoka
Pārtikas un veterinārā dienesta
Dienvidlatgales pārvalde
Antons Lazdāns
Latgales reģionālā Valsts darba
inspekcija
Jānis Butāns

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

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

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

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

t. 654 84315, e-pasts: Janis.Butans@vdi.gov.lv
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Veselības inspekcijas Latgales kontroles
nodaļa
Ludmila Vainiņa
Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta Latgales reģionālais centrs
Viktors Kosnarevičs
Daugavpils pilsētas domes Sociālais
dienests
Nonna Jakubovska
Daugavpils pilsētas domes Komunālās
saimniecības pārvalde
Aivars Pudāns
Teodors Binders
SIA “Daugavpils dzīvokļu un
komunālās saimniecības uzņēmums”
Jūlija Mamaja
AS “Sadales tīkls”
Jurijs Mitrofanovs
VAS “Latvijas dzelzceļš”
Valentīns Piļščikovs
SIA “Daugavpils autobusu parks”
Sergejs Mihailovs
AS “Daugavpils satiksme”
Valērijs Gomolko
SIA “Daugavpils ūdens”
Ģirts Kolendo
Juris Sarkans
SIA “Labiekārtošana - D”
Nikolajs Ignatjevs
SIA “SPECMEISTARS”
Pjotrs Dedeļs

Ilūkstes novada domes
priekšsēdētājs

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

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

mob.t. 28455312 e-pasts: nonna.jakubovska@socd.lv

mob.t. 26811705, e-pasts: ksp@daugavpils.lv,
mob.t. 20014919, e-pasts: teodors.binders@daugavpils.lv

t. 654 07260, e-pasts: julija.mamaja@dzksu.lv
mob.t. 26494994, e-pasts: jurijs.mitrofanovs@sadalestikls.lv
mob.t. 29532360, e-pasts: valentins.pilscikovs@ldz.lv
mob.t. 29555590, e-pasts: dap@dap.apollo.lv
t. 654 33632
mob.t. 27014888, e-pasts: girts.kolendo@daugavpils.udens.lv,
t. 654 44584, e-pasts: sarkans@daugavpils.udens.lv
mob.t. 27899227, e-pasts: nikolajs.ignatjevs@labiekartosana.lv,
info@labiekartosana.lv
mob.t. 29239820

S.Rāzna

