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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” 

 

Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu  

 

 

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

„Par Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra saistošo noteikumu 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”” (LV, 173, 30.10.2009.,57, 12.04.2012., 215, 30.10.2014., 57, 

20.03.2020.) grozījumu, svītrojot 5.punktu. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                    A.Elksniņš        
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Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 18.maija saistošo noteikumu Nr.20 „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””  paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma 

Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.37.punktā 

noteikto pienākumu sabiedriskajā transportā valkāt mutes 

un deguna aizsegu un ar Satiksmes ministra 2020. gada 8. 

maija rīkojumu Nr. 01-03/112 apstiprinātos piesardzības 

pasākumus sabiedriskajā transportā, nodrošinot 

epidemioloģiski drošu sabiedriskā transporta izmantošanu, 

ir iespējams atsākt piemērot braukšanas maksas 

atvieglojumu (50% apmērā no braukšanas maksas) 

sabiedriskajā transportā visiem iedzīvotājiem arī svētdienās 

un svētku dienās. 

2. Īss projekta satura izklāsts Svītrots 5.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 

Nav attiecināms 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms  

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs     A.Elksniņš 
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