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2020.gada 12.maijā                                                          Saistošie noteikumi Nr.17 

                                                                                          (Protokols Nr.20,  2§) 

 

 

                                                         APSTIPRINĀTI 

                                                                             ar Daugavpils pilsētas domes  

                                                              2020.gada 12.maija 

                                                       lēmumu Nr.181 

 

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

Nr. 46 “Daugavpils pilsētas 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 materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām” (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), 2020, 18, 40, 57, 58) 

grozījumu un izteikt 119.punktu šādā redakcijā: 

“119. Saistošo noteikumu 101.1. un 101.9.apakšpunktā minētajām personām 

atvieglojumu braukšanai sabiedriskajā transportā nepiemēro uz laiku, kamēr ir spēkā Ministru 

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

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                    A.Elksniņš        

 

 

 

 

 

 

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

https://likumi.lv/ta/id/312817
https://likumi.lv/ta/id/312817


Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 12.maija saistošo noteikumu Nr.17 “Grozījums 

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 nepieciešamības 

pamatojums 

Ņemot vērā 2020.gada 7.maija grozījumus Ministru 

kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 „Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un lai samazinātu 

pensijas vecumu sasniegušo personu plūsmu sabiedriskajā 

transportā, tādējādi mazinot šo personu ar COVID-19 

inficēšanās risku, nepieciešams ārkārtējās situācijas laikā 

turpināt nepiemērot braukšanas maksas atvieglojumu 

sabiedriskajā transportā pensijas vecuma personām. 

2. Īss projekta satura izklāsts Tiek grozīts 119.punkts.  

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu izpilde tiks nodrošināta pašvaldības 

budžeta ietvaros. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par valsts 

institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar 

Covid-19 izplatību” 36.panta noteiktajā kārtībā. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms  

 

Domes priekšsēdētājs                                                          A.Elksniņš 

 

 

 

 

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 


