
  

 
RĒZEKNES NOVADA UN VI ěĀNU NOVADA APVIENOT ĀS  

CIVIL ĀS AIZSARDZĪBAS KOMISIJAS IZVEIDOŠANAS 
 

SĒDES PROTOKOLS 
Rēzeknes novadā   

2009.gada 23.novembrī.                                                                                                               Nr. 1 
 
Sēde sasaukta plkst. 12.00 
Sēdi atklāj plkst. 12.00 
 
 Darba kārt ībā: 

1. Par Rēzeknes novada un ViĜānu novada apvienotās civilās aizsardzības komisijas 
sastāva noteikšanu 

2. Par Rēzeknes novada un ViĜānu novada apvienotās civilās aizsardzības komisijas 
nolikuma izskatīšanu 

 
Sēdi vada: Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs M.Švarcs 

Protokolē: Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas Juridiskās un lietvedības nodaĜas vadītāja  
I.Turka 

Piedalās:  
- Vi Ĝānu novada domes priekšsēdētājs – Arnolds Pudulis; 
- Vi Ĝānu novada domes priekšsēdētāja vietniece – Jekaterina Ivanova; 
- Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reăiona brigādes Rēzeknes daĜas 

inspektors – Ilm ārs Vaičulis; 
- Valsts policijas Latgales reăiona pārvaldes Rēzeknes iecirkĦa priekšnieka vietnieks - 

Antons GaisiĦš; 
- 2. Zemessardzes novada štāba Apgādes daĜas priekšnieks, majors - Edmunds 

Zelenovs; 
- SIA „Vi Ĝānu slimnīca” administratore – Anna Mi čule; 
- Veselības un sociālās aprūpes centra „Malta” Saimniecības daĜas vadītājs – Arturs 

Bogdans; 
- Rēzeknes novada Veco Ĝaužu pansionāta Saimniecības noliktavas pārzine – Aina 

Šestere; 
- Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nama saimniecības pārzinis – Aivars 

Zeps. 
 

 
1. § 

Par Rēzeknes novada un ViĜānu novada apvienotās civilās aizsardzības komisijas  
sastāva noteikšanu 

 (ZiĦo: M.Švarcs) 
 

Atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumu 
Nr.1072 „Noteikumi par pašvaldību civilās aizsardzības komisijas sarakstu, komisiju darbības 
teritoriju un to izveidošanas kārtību” 7.punktam, civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs 
organizē pirmo komisijas sēdi, lai noteiktu komisijas sastāvu. 

Atbilstoši Rēzeknes novada pašvaldības pieprasījumam ir iesniegta informācija par 
sekojošu pārstāvju norīkošanu civilās aizsardzības komisijā: 

1) no ViĜānu novada pašvaldības - ViĜānu novada domes priekšsēdētājs – Arnolds Pudulis 
un ViĜānu novada domes priekšsēdētāja vietniece – Jekaterina Ivanova; 

2) no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reăiona brigādes - Valsts  



 
 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reăiona brigādes Rēzeknes daĜas inspektors – 

Ilm ārs Vaičulis; 
3) no Valsts policijas Latgales reăiona pārvaldes - Valsts policijas Latgales reăiona 

pārvaldes Rēzeknes iecirkĦa priekšnieka vietnieks - Antons GaisiĦš; 
4) no 2. Zemessardzes novada - 2. Zemessardzes novada štāba Apgādes daĜas priekšnieks, 

majors - Edmunds Zelenovs; 
5) no Valsts meža dienesta Austrumlatgales virsmežniecības - Valsts meža dienesta 

Austrumlatgales virsmežniecības meža ugunsdzēsības stacijas vadītājs – Jānis KĜovs; 
6) no akciju sabiedrības “Latvenergo“ A/S „Sadales tīkls” Austrumu reăiona - akciju 

sabiedrības “Latvenergo“ A/S „Sadales tīkls” Austrumu reăiona Rēzeknes nodaĜas vadītājs – 
Viktors Žukovs , viĦa prombūtnē - akciju sabiedrības “Latvenergo“ A/S „Sadales tīkls” 
Austrumu reăiona tehniskais vadītājs – Edgars Vitkovskis; 

7) no SIA „ViĜānu slimnīca” - SIA „ViĜānu slimnīca” administratore – Anna Mi čule; 
8) no Veselības un sociālās aprūpes centra „Malta” - Veselības un sociālās aprūpes centra 

„Malta” Saimniecības daĜas vadītājs – Arturs Bogdans; 
9) no Rēzeknes novada Veco Ĝaužu pansionāta - Rēzeknes novada Veco Ĝaužu pansionāta 

Saimniecības noliktavas pārzine – Aina Šestere; 
10) no Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nama - Rēzeknes novada pašvaldības 

Tiskādu bērnu nama Saimniecības pārzinis – Aivars Zeps. 
Pamatojoties uz Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumu Nr.1072 

„Noteikumi par pašvaldību civilās aizsardzības komisijas sarakstu, komisiju darbības teritoriju 
un to izveidošanas kārtību” 8.punktu, komisijas sastāvu apstiprina komisijas priekšsēdētājs. 

Priekšlikums - apstiprināt visus norīkotos pārstāvjus. 
 

2. § 
Par Rēzeknes novada un ViĜānu novada apvienotās civilās aizsardzības komisijas  

nolikuma izskatīšanu 
 (ZiĦo: M.Švarcs) 

 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumu 

Nr.1072 „Noteikumi par pašvaldību civilās aizsardzības komisijas sarakstu, komisiju darbības 
teritoriju un to izveidošanas kārtību” 7.punktu, civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs 
organizē pirmo komisijas sēdi, lai izskatītu komisijas nolikumu. 

Rēzeknes novada un ViĜānu novada apvienotās civilās aizsardzības komisijas nolikuma 
projekts izstrādāts saskaĦā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra 
noteikumiem Nr.1078 „Pašvaldības civilās aizsardzības komisijas paraugnolikums”. 

Pamatojoties uz Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumu Nr.1072 
„Noteikumi par pašvaldību civilās aizsardzības komisijas sarakstu, komisiju darbības teritoriju 
un to izveidošanas kārtību” 9.punktu, komisijas priekšsēdētājs pēc sēdes apstiprina komisijas 
nolikumu. 

Priekšlikumi: 
1. Papildināt nolikumu ar sekojošiem punktiem: 3.3.11. Veselības inspekcijas; 3.3.12. 

Valsts vides dienesta; 3.3.13. Neatliekamās palīdzības dienesta; 3.3.14. Robežsardzes 
koledžas. 

2. Ieceltajam komisijas sekretāram pieprasīt informāciju par pārstāju norīkošanu no 
nolikumā papildus iekĜautajām institūcijām. 

3. Apstiprinātās Civilās aizsardzības komisijas sastāvā izdarīt izmaiĦas, iekĜaujot 
pārstāvjus no iepriekšminētajām institūcijām. 

Sēde slēgta 13.00 
                                       
Sēdes vadītājs        M.Švarcs 
 
Protokoliste        I.Turka 


