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2019.gada 23.decembrī                                                      Saistošie noteikumi Nr.36                                                   

                                                                                            (prot.Nr.39  1§) 
 

                                                                                             APSTIPRIN TI 
                                                                                             ar Daugavpils pilsētas domes  
                                                                                             2019.gada 23.decembra 

                                                                                             lēmumu Nr.796 

 
 

 Grozījumi Daugavpils pils tas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos 
Nr.46 “Daugavpils pils tas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām 

personām” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,  
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu  

un likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 26.panta otro daļu 

 

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 
“Daugavpils pilsētas pašvaldības materi lais atbalsts mazaizsarg taj m person m” (Latvijas 
Vēstnesis, 2016., Nr. 254 (5826), 2017., Nr. 90 (5917), 125 (5952), 130 (5957), 2018., 11 

(6097), 63 (6149), 73 (6159), 141 (6227), 248 (6334), 2019., 23 (6362)),  (turpm k - 

noteikumi) š dus grozījumus: 

1. aizst t noteikumu tekst  v rdu “iemaksas” (attiecīg  locījum ) ar v rdu 
“līdzmaks jums” (attiecīg  locījum ); 

2. papildin t noteikumus ar 36.3.apakšpunktu š d  redakcij : 
“36.3. “pacienta līdzmaks juma izdevumu segšanai vai kompensēšanai par ģimenes rsta 
ambulatoru apmeklējumu vai ģimenes rsta m jas vizīti un rsta speci lista apmeklējumu”; 

3. papildin t noteikumus ar 37.
1
 punktu š d  redakcij : 

“37.1 Tiesības saņemt atbalstu pacienta līdzmaks juma segšanai vai kompensēšanai 
normatīvajos aktos noteiktaj  apmēr  līdz četr m dien m dienas stacion r  vai diennakts 
stacion r  un pacienta līdzmaks juma izdevumu segšanai par ģimenes rsta ambulatoru 
apmeklējumu vai ģimenes rsta m jas vizīti un rsta speci lista apmeklējumu ir visp rēj s 
izglītības iest žu izglītojamiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Daugavpils pilsēt  un kuri m c s 
kl tienē, vecum  no 18 līdz 20 gadiem, izņemot gadījumus, kad pacienta līdzmaks jumi tiek 
segti no valsts budžeta.”; 

4. papildin t noteikumus ar 39.
1
 -39.

 2
 punktiem š d  redakcij : 

“391
. Atbalsta pieprasīt js 36.3.apakšpunkt  un 37.

1 punkt  minēt  atbalsta saņemšanai 
pacienta līdzmaks juma segšanai vai kompensēšanai par ģimenes rsta un rsta speci lista 
apmeklējumu iesniedz iesniegumu Dienest , pievienojot izdevumu apliecinošo dokumentu 

kopijas (uzr dot oriģin lu) un izglītības iest des izziņu par to, ka atbalsta saņēmējs m c s 
kl tienē. 
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39.
2
 Atbalsta pieprasīt js 36.1., 36.2.apakšpunkt  un 37.

1.punkt  minēt  atbalsta 
saņemšanai pacienta līdzmaks juma segšanai vai kompensēšanai dienas stacion r  vai 
diennakts stacion r  iesniedz iesniegumu Dienest , pievienojot līguma par rstniecības 
pakalpojumu sniegšanu vai izraksta no stacion r /ambulator  pacienta medicīnisk s kartes un 
izdevumu apliecinošu dokumentu kopijas (uzr dot oriģin lu) un izglītības iest des izziņu par 
to, ka atbalsta saņēmējs m c s kl tienē.”: 

5. izteikt noteikumu 42.punktu š d  redakcij : 
“42. 36.2., 36.3.apakšpunktos un 41.punkt  minēto atbalstu izmaks , p rskaitot to uz 

atbalsta pieprasīt ja norēķinu kontu vai izmaks jot skaidr  naud  Dienesta kasē.” 

 

Domes priekšsēdēt js       (personiskais paraksts)                      A.Elksniņš  
 

https://likumi.lv/ta/id/287759#p36.2
https://likumi.lv/ta/id/287759#p41


Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 23.decembra saistošo noteikumu Nr.36 “Grozījumi 
Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 46 “Daugavpils 
pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”” paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešam bas 
pamatojums 

Atbilstoši likuma "Par pašvald bām" 43.panta trešajai daļai, dome 
var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvald bas 
autonomo funkciju un br vprāt go iniciat vu izpildi. 
Atbalstot jauniešu izgl t bu, paredzēts papildināt noteikumus ar 

jauniem atbalsta veidiem vispārējās izgl t bas iestāžu 
izgl tojamiem, kuru dz vesvieta deklarēta Daugavpils pilsētā un 
kuri mācās klātienē, vecumā no 18 l dz 20 gadiem, sedzot: 

1. pacienta l dzmaksājumu izdevumus par ģimenes ārsta 
ambulatoru apmeklējumu vai ģimenes ārsta mājas viz ti un 
ārsta speciālista apmeklējumu; 

2. pacienta l dzmaksājumus normat vajos aktos noteiktajā 
apmēra l dz četrām dienām dienas stacionārā vai diennakts 
stacionārā. 

2. ss projekta satura izklāsts Ar groz jumiem saistošajos noteikumos: 
- tiek aizstāts vārds “iemaksas” (attiec gā loc jumā) ar vārdu 
“l dzmaksājums” (attiec gā loc jumā); 
- noteikumi tiek papildināti ar 36.3.apakšpunktu, 37.

1
punktu, 39.

1
 -

39.
2
 punktiem; 

- 42.punkts tiek izteikts jaunā redakcijā. 
3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvald bas 
budžetu 

Uz jauno atbalstu varētu pretendēt aptuveni 1125 jaunieši, kuri 
mācās vispārējās izgl t bas iestādēs klātienē. 
Saistošie noteikumi tiks stenoti Sociālajam dienestam piešķirto 
budžeta l dzekļu ietvaros.  

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarb bas vidi pašvald bas 
teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 
administrat vajām procedūrām 

Administrat vās procedūras netiek main tas. 

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 

Nav notikušas. 

 

Domes priekšsēdētājs        (personiskais paraksts)                                   A.Elksniņš  

 

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p43

