
PROJEKTS 

 

APSTIPRIN TI 
ar Daugavpils pilsētas domes 2016.gada__._____ 

lēmumu Nr. _______ (prot. Nr.___,___.§) 
   

Daugavpils pilsētas domes 2016.gada ____._______ saistošie noteikumi Nr.___ „ Grozījumi 
Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 

"Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”” 

 
Izdoti saskaņ  ar likuma "Par pašvald b m" 43.panta trešo daļu 

un likuma "Par pal dz bu dz vokļa jaut jumu risin šan " 

26.panta otro daļu 

 

Izdar t Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 

"Daugavpils pilsētas pašvald bas materi lais atbalsts mazaizsarg taj m person m” ("Latvijas 

Vēstnesis", 250 (5568), 22.12.2015.) š dus groz jumus: 

1. Papildin t saistošo noteikumu 2.2.apakšpunktu ar otro teikumu š d  redakcij : 

 “Š  defin cija nav attiecin ma daudzbērnu ģimenē esošajiem bērniem.”. 

2. Izteikt saistošo noteikumu 2.6.apakšpunktu š d  redakcij ; 

“2.6. Daudzbērnu ģimene — ģimene, kuras aprūpē ir vismaz tr s bērni, to skait  audžuģimenē 
ievietoti un aizbildn b  esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskat ma ar  pilngad ga 
persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja t  iegūst visp rējo, profesion lo vai augst ko 
izgl t bu.” 

3. Aizst t saistošo noteikumu 6.punkt  v rdu “izdevumus” ar v rdiem “izdevumu apliecinošu 
dokumentu kopijas (uzr dot oriģin lu)”. 

4. Aizst t saistošo noteikumu 24.1.apakšpunkt  v rdus “pacienta iemaksu” ar v rdiem 
“ rstniec bas pakalpojumu saņemšanas izdevumu”.  

5. Papildin t saistošos noteikumus ar 24.1.1. un 24.1.2. apakšpunktu š d  redakcij : 

“24.1.1. pacienta iemaksas par rstēšanu slimn cas dienas stacion r  vai diennakts stacion r  
izdevumu segšanai vai kompensēšanai;  

24.1.2. citiem ar ievietošanu slimn cas diennakts stacion r  saist tiem izdevumiem.” 

6. Papildin t saistošo noteikumu 24.3.6.apakšpunktu aiz v rdiem “medic nisko ier ču” ar 
v rdiem “inkontinences l dzekļu”. 

7. Izteikt saistošo noteikumu 5.1. nodaļas nosaukumu š d  redakcij : 

“5.1. Atbalsts rstniec bas pakalpojumu saņemšanas izdevumu segšanai” 

8. Izteikt saistošo noteikumu 26.punktu š d  redakcij : 

“26. Atbalsts ir paredzēts: 

26.1.  pacienta iemaksas izdevumu segšanai par rstēšanu SIA "Daugavpils reģion l  slimn ca" 
dienas stacion r  vai diennakts stacion r . 

26.2. pacienta iemaksas izdevumu kompensēšanai par rstēšanu Latvijas Republik  reģistrētas 
rstniec bas iest des (slimn cas) diennakts stacion r .”.  

9. Izteikt saistošo noteikumu 27.punktu š d  redakcij :  



“Ties bas saņemt atbalstu pacienta iemaksu segšanai vai kompensēšanai l dz četr m dien m 
dienas stacion r  vai diennakts stacion r  ir pensijas vecuma person m un person m ar 
invalidit ti, izņemot gad jumus, ja pacienta iemaksas sedz no valsts budžeta vai apdrošin šanas 
sabiedr bas l dzekļiem”. 

10. Papildin t saistošos noteikumus ar 28.1punktu š d  redakcij : 

“28.1 Atbalsta piepras t js 26.2.punkt  minēta atbalsta saņemšanai iesniedz iesniegumu 
Soci lo lietu p rvaldē, pievienojot kl t l guma par rstniec bas pakalpojumu sniegšanu un 
izdevumu apliecinošo dokumentu kopijas, uzr dot oriģin lu.” 

11. Papildin t saistošos noteikumus ar 29.1 un 29.2 apakšpunktu š d  redakcij : 

“29.1 Piešķirot 26.2.punkt  minēto atbalstu, Soci lo lietu p rvalde piešķir atbalsta 
piepras tajam atbalstu 15.00 euro citiem ar ievietošanu slimn cas diennakts stacion r  
saist tiem izdevumiem, nepieprasot izdevumu apliecinošus dokumentus.  

29.2 26.2. un 29.1 punkt  minēto atbalstu izmaks  skaidr  naud  vai ar p rskait jumu uz atbalsta 
piepras t ja nor d to norēķinu kontu kred tiest dē.” 

12. Aizst t 40.1.apakšpunkta v rdus “higiēnas preču” ar v rdiem “inkontinences l dzekļu”.  

 

 

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdēt js      J.L čplēsis 

 



Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu projekta “Grozījumi Daugavpils pilsētas 
domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 "Daugavpils pilsētas 

pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām"” paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Nor d m  inform cija 

1. Projekta 

nepieciešam bas 
pamatojums 

Likuma "Par pašvald b m" 43.panta treš  daļa nosaka Domes kompetenci pieņemt 
saistošos noteikumus ar , lai nodrošin tu pašvald bas autonomo funkciju un 
br vpr t go iniciat vu izpildi. Atbilstoši likuma "Par pašvald b m" 12.pantam, 
pašvald bas attiec g s administrat v s teritorijas iedz vot ju interesēs var br vpr t gi 
realizēt savas iniciat vas ikvien  jaut jum , ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, 
ministriju, citu valsts p rvaldes iest žu, tiesas vai citu pašvald bu kompetencē vai 
ar  ja š da darb ba nav aizliegta ar likumu. 

2. ss projekta 

satura izkl sts 

Groz jumu projekts paredz noteikt labvēl g kus nosac jumus pensijas vecuma 

person m un person m ar invalidit ti atbalsta rstniec bas pakalpojumu saņemšanas 
izdevumu segšanai saņemšanai un precizēt personas loku, kur m ir ties bas saņemt 
atbalstu. 

3.Inform cija par 
pl noto projekta 
ietekmi uz 

pašvald bas 
budžetu 

Daugavpils pilsētas domes Soci lo lietu p rvaldes budžeta ietvaros 

4. Inform cija par 
pl noto projekta 
ietekmi uz 

uzņēmējdarb bas 
vidi pašvald bas 
teritorij  

Nav attiecin ms. 

5. Inform cija par 
administrat vaj m 
procedūr m 

Noteikumu izpildi nodrošin s Daugavpils pilsētas domes Soci lo lietu p rvalde. 

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

Notika konsult cijas ar Daugavpils pilsētas domes Soci lo lietu p rvaldes klientiem. 

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdēt js      J.L čplēsis 

  


