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ĀRKĀRTAS  SĒDES  PROTOKOLS 

Daugavpilī 

 

2020.gada 16.martā                                                                                           Nr.12 

                           

 

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ 

 

SĒDE SASAUKTA  plkst. 18.00 

SĒDI ATKLĀJ  plkst. 18.00 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra saistošo noteikumu Nr.31 

“Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā svētdienas, svētku dienās, 

pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos, Starptautiskajā veco ļaužu dienā, Starptautiskajā 

Invalīdu dienā un pilsētas svētku laikā” atzīšanu par spēku zaudējušiem. 

2. Par Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 27.augusta saistošo noteikumu Nr.20 

“Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā” atzīšanu par spēku 

zaudējušiem. 

3. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām 

personām” 

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš 

SĒDĒ PIEDALĀS - 13 Domes deputāti –     A.Broks,J.Dukšinskis, A.Elksniņš, 

                                                                        A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts,  

I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, 

M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs,   

                                                                        H.Soldatjonoka  

                                                                         

SĒDĒ NEPIEDALĀS  -  2 Domes deputāti – R.Eigims,– iemesls nav zināms 

 A.Zdanovskis – iemesls nav zināms 

                                                                                                                                     

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:  

                                       K.Rasis, Ž.Kobzeva, R.Golovans, J.Oļenovs, E.Upeniece,  

  I.Saveļjeva, I.Šalkovskis 

                             

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības pārzines p.i  I.Šķipare 
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1.§ (139.) 

 

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2009. gada 29.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.31 “Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā svētdienās, 

svētku dienās, pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos, Starptautiskajā veco ļaužu 

dienā, Starptautiskajā Invalīdu dienā un pilsētas svētku laikā” 

R.Golovans, H.Soldatjonoka, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, A.Elksniņš 

 

H.Soldatjonoka lūdz nosaukt kategorijas, kuras skar bezmaksas braukšanu. 

R.Golovans atbild, ka saistošie noteikumu skar bezmaksas braukšanu svētku dienās un 

svētdienās. 

V.Kononovs, vai atzīt par spēku zaudējušus saistošos noteikumus uz nenoteiktu laiku 

juridiski ir pareizi? 

R.Golovans atbild, ka tā ir normāla prakse, saistošie noteikumi stāsies spēkā 

publicēšanas brīdī Latvijas Vēstnesī, kad situācija valstī uzlabosies, tad pieņemsim jaunus 

saistošos noteikumus. 

J.Lāčplēsis piebilst, ka būtu labāk saistošos noteikumus atcelt uz ārkārtas situācijas 

laiku. 

R.Golovans piebilst, ka labāk ir atzīt par spēku zaudējušus nekā apturēt uz kādu laiku, 

jo ir grūti prognozēt apturēšanas periodu. 

A.Elksninš izsaka priekšlikumu veikt grozījumu, papildinot ar 5.punktu šādā redakcijā: 

“5. Saistošajos noteikumos noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus pilsētas 

sabiedriskajā transportā nepiemēro uz laiku, kamēr ir spēkā Ministru kabineta 2020.gada 

12.marta rīkojums Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. 

A.Elksniņš aicina deputātus balsot par piedāvāto grozījumu, papildinot ar 5.punktu šādā 

redakcijā: 

“5. Saistošajos noteikumos noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus pilsētas 

sabiedriskajā transportā nepiemēro uz laiku, kamēr ir spēkā Ministru kabineta 2020.gada 

12.marta rīkojums Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. 

atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, 

R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, 

H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – 1 (A.Broks),  Daugavpils pilsētas dome 

nolemj: atbalstīt priekšlikumu. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu, ņemot 

vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu”, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – 1 (A.Broks),  Daugavpils pilsētas 

dome nolemj: 

 

Apstiprināt  Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 16.marta saistošos noteikumus Nr.8 

„Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31  

“Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā svētdienās, svētku dienās, 

pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos, Starptautiskajā veco ļaužu dienā, Starptautiskajā 

Invalīdu dienā un pilsētas svētku laikā””. 
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Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 16.marta saistošie noteikumi Nr.8 

„Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.31 "Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā 

transportā svētdienās, svētku dienās, pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos, 

Starptautiskajā veco ļaužu dienā, Starptautiskajā Invalīdu dienā un pilsētas svētku 

laikā”” un to paskaidrojuma raksts. 

 

2.§(140.) 

 

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.20 “Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā” 

R.Golovans, A.Elksniņš 

 

A.Elksninš izsaka priekšlikumu papildināt noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā: 

„9. Noteikumus, izņemot 2. un 7.punktu, nepiemēro uz laiku, kamēr ir spēkā Ministru 

kabineta 2020. gada 12.marta rīkojums Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.” 

 

A.Elksniņš aicina deputātus balsot par piedāvāto papildinot noteikumus ar 9.punktu 

šādā redakcijā: 

„9. Noteikumus, izņemot 2. un 7.punktu, nepiemēro uz laiku, kamēr ir spēkā Ministru 

kabineta 2020. gada 12.marta rīkojums Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.” 

atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – nav,  Daugavpils pilsētas dome 

nolemj: atbalstīt priekšlikumu. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu, likuma 

“Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 

15.novembra noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez 

vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes 

aprūpes beigšanās”  22.punktu, ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu 

Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, 

J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – nav, 

ATTURAS – nav,  Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 16.marta saistošos noteikumus Nr.9 

„Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 

“Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā”. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 16.marta saistošie noteikumi Nr.9 

„Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 27.augusta saistošajos 

noteikumos Nr.20 "Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā 

transportā” un to paskaidrojuma raksts. 

 

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/196816-brauksanas-maksas-atvieglojumi-pilsetas-sabiedriskaja-transporta
https://likumi.lv/ta/id/196816-brauksanas-maksas-atvieglojumi-pilsetas-sabiedriskaja-transporta
https://likumi.lv/ta/id/196816-brauksanas-maksas-atvieglojumi-pilsetas-sabiedriskaja-transporta
https://likumi.lv/ta/id/196816-brauksanas-maksas-atvieglojumi-pilsetas-sabiedriskaja-transporta
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3.§ (141.) 

 

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos 

noteikumos Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts 

mazaizsargātajām personām" 

R.Golovans, A.Elksniņš 

 

A.Elksniņš piedāvā priekšlikumu, papildināt ar 119.punktu šādā redakcijā: 

 

“119. Saistošo noteikumu 19.nodaļā noteikto atbalstu braukšanai sabiedriskajā transportā 

nepiemēro uz laiku, kamēr ir spēkā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojums Nr.103 

„Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.  

 

A.Elksniņš aicina deputātus balsot par piedāvāto grozījumu, papildinot ar 119.punktu 

šādā redakcijā: 

 

“119. Saistošo noteikumu 19.nodaļā noteikto atbalstu braukšanai sabiedriskajā 

transportā nepiemēro uz laiku, kamēr ir spēkā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojums 

Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.  

 

atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, 

R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, 

H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – 1 (A.Broks),  Daugavpils pilsētas dome 

nolemj: atbalstīt priekšlikumu. 

 

Pamatojoties uz 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, ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu 

Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, 

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, 

M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – 1 

(A.Broks),  Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 16.marta saistošos noteikumus Nr.10 

“Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 46 

"Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām””.  

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 16.marta saistošie noteikumi Nr.10 

“Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts 

mazaizsargātajām personām”” un to paskaidrojuma raksts. 

 

Sēdi slēdz plkst.18.25 

   

Sēdes vadītājs:   

Domes priekšsēdētājs               (personiskais paraksts) A.Elksniņš                                                              

 

 

Protokoliste                             (personiskais paraksts)                                    I.Šķipare 


