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Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 6.aprīļa saistošajos noteikumus 

Nr.13 „Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 

izplatību” 
 

 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otro un ceturto daļu  

 

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 6.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.13 

„Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību” 

(Latvijas Vēstnesis, 08.04.2020., 70) šādus grozījumus: 

 

1. Papildināt noteikumus ar 3.
1
punktu šādā redakcijā: 

„3.
1
 Bērns šo noteikumu izpratnē ir persona līdz 19 gadu vecumam ieskaitot.” 

 

2. Aizstāt noteikumu 12.punktā skaitli „15.” ar skaitli „31.” 

 

 
 

 

Domes priekšsēdētājs    A.Elksniņš 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums#p35
https://likumi.lv/ta/id/312817


Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 12.maija saistošo noteikumu Nr.18 “Daugavpils 

pilsētas pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību” 

 paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

 

Grozījumi nepieciešami, lai profesionālās izglītības 

iestādes dienas nodaļas audzēkņiem, kuriem 2019./2020. 

mācību gada laikā aprit 19 gadi, arī būtu iespēja saņemt 

ēdināšanas atbalstu ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar 

Covid-19 izplatību.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 Tiek precizēta „bērna” definīcija šo noteikumu izpratnē 

un pagarināts termiņš iesniegumu ēdināšanas atbalsta 

bērniem iesniegšanai. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu izpilde tiks nodrošināta pašvaldības 

budžeta programmas „ Ēdināšanas atbalsts bērniem ārkārtas 

situācijas laikā”  ietvaros. Ņemot vērā faktisko 

pieprasījumu, iespējama  apropriācijas palielināšana 

pamatbudžeta programmai 2020.gada 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 notikušas. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                 A.Elksniņš 

 

 

 

 

 

 

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 


