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Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmām  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Daugavpils 

pilsētas domes 2018.gada 9.augusta noteikumu Nr.2 „Noteikumi par Daugavpils pilsētas 

pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, grozījumu veikšanu, izpildi un kontroli” 

34.punktu, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 2.panta pirmās daļas 1. un 

2.punktu, Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr. 655 ”Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu”, ņemot vērā straujo Covid-19 infekcijas izplatību Daugavpils pilsētas 

pašvaldībā un sociālajā nozarē strādājošo bāriņtiesas darbinieku darbu, kas notiek 

paaugstinātas atbildības un paaugstināta stresa apstākļos, nodrošinot, lai ikviens bērns un 

persona ar ierobežotu rīcībspēju tiktu pasargāta no tiesību pārkāpumiem, valstī izsludinātās 

ārkārtējās situācijas laikā (bāriņtiesa nekavējoties izbrauc uz bērna dzīvesvietu, ja ir saņemta 

informācija par iespējamiem bērna tiesību pārkāpumiem; uzņemas riskus (COVID 19) un 

personiski piedalās bērnu šķiršanā no ģimenes; regulāri veic bērnu un personu ar ierobežotu 

rīcībspēju dzīves apstākļu pārbaudi; bāriņtiesa sadarbībā ar Valsts policiju pārbauda augsta 

sociālā riska ģimenes, kur veicot amata pienākumus, pastāv fiziskais apdraudējums; kopš 

COVID 19 pandēmijas sākuma bāriņtiesa turpina strādāt klātienē un aktīvi iesaistās visos 

gadījumos, kad ir nepieciešama palīdzība ģimenēm un bērniem), ar mērķi atbalstīt un motivēt 

bāriņtiesas darbiniekus (viņu pienākumi ir saistīti arī ar iespējamu inficēšanos ar Covid -19, 

viens darbinieks bija inficējies, vairāki bijuši kontaktpersonas), ņemot vērā Daugavpils 

pilsētas domes (turpmāk – Domes) Sociālo jautājumu komitejas 2020.gada 28.decembra sēdes 

atzinumu un Domes Finanšu komitejas 2020.gada 28. decembra sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, 

I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), 

PRET – nav, ATTURAS – nav,  Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1.Veikt apropriācijas pārdali  starp Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta 

programmām: 

1.1.Samazināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana” 

par 7483.00 EUR (septiņi tūkstoši četri simti astoņdesmit trīs eiro) saskaņā ar 1. pielikumu; 

1.2.Palielināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Bāriņtiesa” par 7483.00 EUR 

(septiņi tūkstoši četri simti astoņdesmit trīs eiro)  saskaņā ar 2.pielikumu. 

2. Noteikt piemaksas uz ārkārtējas situācijas laiku 30% apmērā no mēneša darba 

samaksas par faktiski nostrādāto darba laiku, 2020. gada decembrī un 2021. gadā. 

Pielikumā: 1. Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmas „Iestādes darbības 



                   nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2020.gadam. 

2. Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmas „Bāriņtiesa” ieņēmumu un 

izdevumu tāmes grozījumi 2020.gadam. 

3. Daugavpils pilsētas bāriņtiesas darbinieku saraksts (2020. gada novembris un 

decembris). 

 

 

Domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)                        I.Prelatovs                                                            

                                                 

 


