
 

PROJEKTS 

 

APSTIPRIN TI 
ar Daugavpils domes 2022.gada ___.______  

lēmumu Nr.___ 

 

Daugavpils domes 2022.gada __.______ saistošie noteikumi Nr.___ 

“Grozījumi Daugavpils domes 2022.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.7 

“Braukšanas maksas atvieglojumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sabiedriskā 
transporta maršrutu tīklā”” 

 

Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 

14. panta trešo daļu, 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 

 

 

1. Izdar t Daugavpils domes 2022.gada 28.janv ra saistošajos noteikumos Nr.7 “Braukšanas 
maksas atvieglojumi Daugavpils valstspilsētas pašvald bas sabiedriska transport  maršrutu 
t kl ” (Latvijas Vēstnesis, 2022, Nr. 31) š dus groz jumus: 

1.1.Izteikt  2.1.apakšpunktu š d  redakcij : 

„2.1. nestr d joša persona, kas sa em Latvijas Republik  noteikto valsts priekšlaic go vecuma 
pensiju vai pensiju ar atvieglotiem noteikumiem par darbu sevišķi kait gos un sevišķi smagos 
darba apst kļos vai kait gos un smagos darba apst kļos – atvieglojums 0,50 eiro apmēr  no 

braukšanas maksas;”. 

1.2.Izteikt 2.3.apakšpunktu š d  redakcij : 

„2.3. persona, kura sasniegusi Latvijas Republikas vecuma pensijas vecumu – atvieglojums 

0,50 eiro apmēr  no braukšanas maksas;”. 

1.3. Izteikt 2.11.apakšpunktu š d  redakcij : 

„2.11. Pašvald bas administrat vaj  teritorij  esošo profesion l s izgl t bas iest žu (turpm k – 

profesion l s izgl t bas iest de) kl tienē un nekl tienē izgl tojamie – atvieglojums 25 eiro 

apmēr  no sabiedrisk  transporta mēnešbiļetes visos maršrutos vis m mēneša dien m;”. 
 

1.4. Sv trot 19.punktu. 
 

2. Noteikumi st jas spēk  2022.gada 1.jūnij . 
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PROJEKTS 

Daugavpils domes 2022.gada ___.________ saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Daugavpils  

domes 2022.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.7 “Braukšanas maksas atvieglojumi 
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sabiedriskā transporta maršrutu tīklā”” 

paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Nor d m  inform cija 

1. Projekta nepieciešam bas 
pamatojums 

     Atbilstoši likuma "Par pašvald b m" 43.panta trešajai daļai, 
dome var pie emt saistošos noteikumus, lai nodrošin tu 
pašvald bas autonomo funkciju un br vpr t go iniciat vu 
izpildi.  

     Sabiedrisk  transporta pakalpojumu likuma 14.panta treš  
daļa paredz pašvald b m ties bas noteikt braukšanas maksas 
atvieglojumus sav  administrat vaj  teritorij , ja ar šo 
braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu p rvad t jam 
rad tos zaudējumus piln b  kompensē no pašvald bas budžeta. 
Nosakot braukšanas maksas atvieglojumus, par vien go 
kritēriju nedr kst izmantot personas deklarēto dz vesvietu. 
      

2. ss projekta satura izkl sts Ar groz jumiem tiek noteikts, ka no 2022.gada 1.maija 

Daugavpils pašvald bas administrat vaj  teritorij  
dz vesvietu deklarējošai nestr d jošai personai, kas sa em 
Latvijas Republik  noteikto valsts priekšlaic go vecuma 
pensiju vai pensiju ar atvieglotiem noteikumiem par darbu 

sevišķi kait gos un sevišķi smagos darba apst kļos vai 
kait gos un smagos darba apst kļos, un personai, kas 

sasniegusi Latvijas Republikas vecuma pensijas vecumu – 

braukšanas maksas atvieglojums ir 0,50 eiro apmēr  no 

braukšanas maksas, kas no 2022.gada 1.jūnija tiks noteikta 

0,70 eiro apmēr . 

Pašvald bas administrat vaj  teritorij  esošo profesion l s 
izgl t bas iest žu kl tienē un nekl tienē izgl tojamajiem 

noteikts atvieglojums 25 eiro apmēr  no sabiedrisk  
transporta mēnešbiļetes visos maršrutos vis m mēneša 
dien m. Mēnešbiļetes maksa no 2022.gada 1.jūnija tiks 
noteikta 40 eiro apmēr . 

Tiek atcelti braukšanas maksas atvieglojumi svētdien s, 
svētku dien s un pareiztic go un vectic bnieku 
Ziemassvētkos. 

 

3. Inform cija par pl noto 
projekta ietekmi uz pašvald bas 
budžetu 

2022.gad  saistošo noteikumu groz jumi neietekmēs 
pašvald bas budžetu.  Turpm kajos gados pie tarifa 0.70 

EUR - kompens cija par braukšanas 
maksas  atvieglojumiem (t.sk.PVN)  samazin sies par 970 

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p43


tūkst. EUR, zaudējumu kompens cija pieaugs par 385 tūkst. 
EUR. Finanšu ietekme prognozēta saglab joties 
nemain giem apst kļiem. 

4. Inform cija par pl noto 
projekta ietekmi uz 

uz ēmējdarb bas vidi 
pašvald bas teritorij  

Nav attiecin ms. 

5. Inform cija par 
administrat vaj m procedūr m 

Administrat v s procedūras netiek main tas. 

6. Inform cija par 
konsult cij m ar 
priv tperson m 

Nav attiecin ms 
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