
PROJEKTS 

 

APSTIPRIN TI 
ar Daugavpils pilsētas domes 2016.gada__._____ 

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

Daugavpils pilsētas domes 2016.gada ____._______ saistošie noteikumi Nr.___ “Daugavpils 

pilsētas pašvaldības materi lais atbalsts mazaizsarg taj m person m” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par 

pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, Sabiedriskā 
transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu un 

likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 

26.panta otro daļu  

1. Visp rīgie jaut jumi 
1. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils pilsētas pašvald bas materi l  atbalsta veidus, 

sa emšanas k rt bu, personu loku, kur m ir ties bas sa emt atbalstu un ar atbalsta piešķiršanu 
saist to lēmumu apstr dēšanas un p rsūdzēšanas k rt bu. 

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:  
2.1. apg dnieks – persona, kurai saska  ar Civillikumu ir pien kums rūpēties par soci l s 

pal dz bas piepras t ju. Par apg dnieku šo noteikumu izpratnē neuzskata: 
2.1.1. personu l dz 18 gadiem, vai l dz 21 gadam, ja t  turpina m c ties visp rēj s vai 

profesion l s izgl t bas iest dē un iegūst vidējo izgl t bu kl tienē; 
2.1.2. pensijas vecuma personu vai personu ar invalidit ti; 
2.1.3.  personu, kura atrodas br v bas at emšanas iest dē; 

2.2. atsevišķi dzīvojoša persona – persona, kura dz vesviet  dz vo viena un nav st jusies 
laul b ; 

2.3. bērns – šo noteikumu izpratnē ir persona l dz 18 gadu vecuma sasniegšanai vai l dz 24 
gadu vecuma sasniegšanai, ja t  turpina visp rēj s, profesion l s, augst k s vai speci l s 
izgl t bas iegūšanu kl tienē un nav st jusies laul b . Š  defin cija nav attiecin ma uz 
daudzbērnu imenē esošajiem bērniem; 

2.4. e-iesniegums – dokuments, kas ir nosūt ts izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas 
Vienotaj  valsts un pašvald bu pakalpojumu port l  www.latvija.lv vai elektroniskais 
dokuments, kas ir parakst ts ar drošu elektronisko parakstu; 

2.5. formas tērps – Daugavpils pilsētas izgl t bas iest dē ieviests vienot  parauga tērps, kurš 
ir noteikts izgl t bas iest des iekšējas k rt bas noteikumos; 

2.6. ģimene – laul tie, bērni un citas personas, kur m ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras 
mitin s vien  m jokl ; 

2.7. daudzbērnu ģimene – imene, kuras aprūpē ir vismaz tr s bērni, to skait  audžu imenē 
ievietoti un aizbildn b  esoši bērni. Par daudzbērnu imenes 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; 

2.8. krīzes situ cija – st voklis, kad k da imene (persona) ir non kusi t d  soci li – 

ekonomisk  situ cij , ka nav spēj ga apmierin t savas pamatvajadz bas; 
2.9. mazaizsarg ta persona – persona, kurai pien kas šajos noteikumos noteiktais materi lais 

atbalsts; 

2.10. pensijas vecuma persona – persona, kura sasniegusi vecumu, kas dod ties bas sa emt 
valsts vecuma pensiju; 

2.11. vientuļa persona – persona, kura dz vesviet  dz vo viena un kurai nav Civillikum  

noteikto likum go apg dnieku. 
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3. Šajos noteikumos noteikto materi lo atbalstu izmaksu administrē Daugavpils pilsētas 
pašvald bas iest de “Soci lais dienests” (turpm k – Dienests). 

4. Šajos noteikumos noteikto materi lo atbalstu sniedz tikai t m person m ( imenēm), kuras savu 
dz vesvietu ir deklarējušas Daugavpils pilsētas administrat vaj  teritorij . 

2. Materi l  atbalsta veidi un t  piešķiršanas visp rīg  k rtība 

5. Daugavpils pilsētas pašvald bas mazaizsarg taj m person m paredzēti š di materi l  atbalsta 
veidi: 

5.1. atbalsts daudzbērnu imenēm; 
5.2. atbalsts ar dz vokli saist to izdevumu segšanai; 
5.3. atbalsts bērnu ēdin šanas izdevumu segšanai; 
5.4. atbalsts skolēnu formas tērpa ieg dei; 
5.5. atbalsts vesel bas aprūpes izdevumu segšanai vai kompensēšanai; 
5.6. atbalsts kr zes situ cij ; 
5.7. atbalsts pirts izdevumu segšanai; 
5.8. atbalsts telev zijas abonēšanas maksas izdevumu segšanai; 
5.9. atbalsts personas apbed šanas izdevumu segšanai; 
5.10. atbalsts personas apbed šanas organizēšanai; 
5.11. atbalsts personu apliecinoš  dokumenta atjaunošanai; 
5.12. atbalsts person m, kuras atbr votas no br v bas at emšanas soda izciešanas; 
5.13. atbalsts bērna piedzimšanas gad jum ; 
5.14. atbalsts jubilej s; 
5.15. atbalsts Jaungada svētkos; 
5.16. atbalsts politiski represētaj m un komunistiskaj  un nacistiskaj  rež m  cietušajiem; 

5.17. atbalsts braukšanai sabiedriskaj  transport ; 
5.18. atbalsts dz vojam s telpas remonta izdevumu segšanai. 

6. Lai sa emtu šo noteikumu 5.punkt  nor d tos materi lo atbalsta veidus, atbalsta piepras t js 
iesniedz Dienestam e-iesniegumu vai, uzr dot personu apliecinošu dokumentu, vēršas ar 
iesniegumu kl tienē (iz emot gad jumu, ja šajos noteikumos ir paredzēts, ka iesniegums nav 
j iesniedz) un iesniedz ien kumus un izdevumu apliecinošu dokumentu kopijas (uzr dot 
ori in lu), un citus apst k us apliecinošus dokumentus. 

7. Izdevumus apliecinošus dokumentus Dienests pie em un atz st, ja tie izdoti ne vēl k k  
divpadsmit mēnešus pirms iesniegšanas dienas. 

8. Dienests sniegt s zi as p rbauda, izmantojot pašvald bas un valsts datu re istros pieejam s 
zi as par imeni (personu) vai pieprasot zi as no priv tperson m, ja inform ciju nevar iegūt 
valsts inform cijas sistēm . Dienestam, to pamatojot, ir ties bas piepras t atbalsta piepras t jam 
dokumentus, kas nepieciešami noz m ga fakta konstatēšanai un apsekot imeni (personu) 

dz vesviet , ja lēmuma pie emšana nav iespējama bez imenes (personas) apsekošanas 
dz vesviet  un past v str ds par imenes faktisko sast vu dz vesviet .  

9. Atbalsta piepras t js nav ties gs sa emt šajos saistošajos noteikumos minēto atbalstu mērķiem, 
kuru izdevumu segšanai vai kompensēšanai t  sa ēmusi finansi lu atbalstu atbilstoši citiem 
pašvald bas normat vajiem aktiem. 

10. Atbalsta sa ēmējs šo saistošo noteikumu noteiktaj  k rt b  sa emto materi lo atbalstu izlieto 
atbilstoši noteiktajam atbalsta veidam un mērķim. 

11. Ja Dienests konstatē, ka piešķirtais materi lais atbalsts nav izmantots atbilstoši noteiktaj m 
mērķim, atbalsta sa ēmējam ir pien kums piln  apmēr  atgriezt materi lo atbalstu Dienestam. 

Gad jum , ja atbalsta sa ēmējs labpr t gi neatgriež sa emto materi lo atbalstu, Dienestam ir 

ties bas piedz t no atbalsta sa ēmēja materi lo atbalstu, kas nav izmantots atbilstoši 
noteiktaj m mērķim. 
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12. Dienests lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pie em Administrat v  
procesa likum  noteiktaj  k rt b . 

13. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu Dienests atbalsta piepras t jam pazi o mutv rdos (iz emot 
šo noteikumu 15.noda  noteiktos gad jumus), bet lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu 
noformē rakstveid , nor dot atteikuma iemeslus, k  ar  lēmuma apstr dēšanas termi us un 
k rt bu. 

14. Atbalstu siltumener ijas pieg des izdevumu apmaksai apkures un karst  ūdens pieg des 
nodrošin šanai un atbalstu ar dz vojam s telpas lietošanu saist to pakalpojumu apmaksai 
izmaks  p rskait juma veid  uz attiec g  pakalpojumu sniedzēju norēķinu kontu kred tiest dē, 
bet ja tas nav iespējams, uz atbalsta piepras t ja norēķinu kontu kred tiest dē pēc izdevumu 
apliecinoš  dokumenta uzr d šanas. 

15. Atbalstu kurin m  ieg dei individu l s apkures nodrošin šanai izmaks  p rskait juma veid  
komersantam k  samaksu par ieg d to kurin mo, p rskait juma veid  uz atbalsta piepras t ja 
norēķinu kontu kred tiest dē vai skaidr  naud . 

16. Dienesta soci l  darba speci lists triju mēnešu laik  pēc atbalsta kurin m  ieg dei individu l s 
apkures nodrošin šanai piešķiršanas apseko atbalsta sa ēmēju dz vesviet  un sast da 
apsekošanas aktu par piešķirt  atbalsta izlietojuma atbilst bu tam paredzētajam mērķim, ja 
atbalsta sa ēmējs neiesniedz izdevumu apliecinošo dokumentu un atbalsts nav izmaks ts 
p rskait juma veid  komersantam k  samaksa par ieg d to kurin mo. 

17. Noteikumu 19.1.. 19.2. un 19.4. apakšpunkt , 23. un 26. punkt  minēto atbalstu atbalsta 
piepras taj m, kurš dz vo pašvald bai piederošaj  Soci laj  m j , res l guma darb bas laik  
piešķir atbalstu, kura apmērs nep rsniedz apmaksas rēķin  nor d to summu. 

18. Izvērtējot atbalsta piepras t ja  ( imenes) atbilst bu atbalsta piepras t ju  ( ime u) 

kategorij m, Dienests izvērtē atbalsta piepras t ja ( imenes) ien kumu l meni atbilstoši 
k rt bai, kuru piemēro piešķirot Daugavpils pilsētas pašvald bas soci los pabalstus. 

3. Atbalsts daudzbērnu ģimenēm 

19. Daudzbērnu imenes ir ties gas sa emt š dus atbalsta veidus: 
19.1. atbalstu siltumener ijas pieg des izdevumu apmaksai apkures nodrošin šanai par 

laika periodu no 1.oktobra l dz 31.martam ieskaitot, ja vidējie ien kumi uz katru imenes 
locekli nep rsniedz 80% no attiec gaj  period  valst  noteikt s minim l s mēneša darba 
algas – 25,00 euro apmēr  mēnes  par katru bērnu, bet ne vair k par 125,00 euro mēnes ; 

19.2. atbalstu karst  ūdens pieg des nodrošin šanai šo noteikumu 19.1. apakšpunkt  
minētaj m imenēm – 20,00 euro apmēr  kalend raj  gad ; 

19.3. atbalsts kurin m  ieg dei individu l s apkures nodrošin šanai, ja vidējie ien kumi 
uz katru imenes locekli nep rsniedz 80% no attiec gaj  period  valst  noteikt s 
minim l s mēneša darba algas  – 200,00 euro apmēr  vienu reizi kalend raj  gad ; 

19.4. atbalsts dz vojam s m jas tehnisk s uzturēšanas (dz vojam s m jas, taj  esošo 
iek rtu un komunik ciju apsekošana, tehnisk  apkope un k rtējais remonts), sanit r s 
uzturēšanas, aukst  ūdens, g zes, atkritumu apsaimniekošanas, kuri iek auti 
apsaimniekot ja rēķin , izdevumu segšanai, un elektroener ijas pieg des un atkritumu 
apsaimniekošanas kompensēšanai, ja vidējie ien kumi uz katru imenes locekli 
nep rsniedz 80% no attiec gaj  period  valst  noteikt s minim l s mēneša darba algas – 

15,00 euro apmēr  mēnes  par laika periodu no 1.oktobra l dz 31.martam ieskaitot; 
19.5. atbalstu bērnu ēdin šanas izdevumu segšanai Daugavpils pirmsskolas izgl t bas 

iest dēs, ja vidējie ien kumi pēdējo triju mēnešu laik  uz katru imenes locekli 
nep rsniedz attiec gaj  period  valst  noteikt s minim l s mēneša darba algas apmēru – 

100% apmēr  no ēdin šanas izdevumu summas no iesnieguma iesniegšanas dienas. 

Atbalsts bērnu ēdin šanas izdevumu segšanai tiek piešķirts par laika periodu no 
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1.septembra l dz 31.maijam un no 1.jūnija l dz 31.augustam atkar b  no dienas, kad ir 
sa emts iesniegums; 

19.6. atbalstu bērnu ēdin šanas izdevumu segšanai Daugavpils pamatskol s, vidusskol s 
un profesion l s vidēj s izgl t bas iest dēs m c bu gada laik  (pusdienas un launagi), 
vasaras nometnēs Daugavpils pilsēt  un sabiedrisk s ēdin šanas uz ēmumos vasaras 
br vlaika period , ja vidējie ien kumi pēdējo triju mēnešu laik  uz katru imenes locekli 
nep rsniedz 80% no attiec gaj  period  valst  noteikt s minim l s mēneša darba algas – 

100% apmēr  no ēdin šanas izdevumu summas no iesnieguma iesniegšanas dienas. 
Atbalsts bērnu ēdin šanas izdevumu segšanai tiek piešķirts par laika periodu no 

1.septembra l dz 31.maijam un no 1.jūnija l dz 31.augustam atkar b  no dienas, kad ir 
sa emts iesniegums; 

19.7. atbalstu m c bu piederumu ieg dei, kuri nepieciešami izgl tojamiem m c bu 
procesa nodrošin šanai, vienu reizi kalend raj  gad  uz katru izgl tojamo, ja vidējie 
ien kumi pēdējo triju mēnešu laik  uz katru imenes locekli nep rsniedz 80% no 
attiec gaj  period  valst  noteikt s minim l s mēneša darba algas, š d  apmēr : 

19.7.1. Daugavpils pirmsskolas izgl t bas iest dēs izgl tojamiem – 25,00 euro; 

19.7.2. Daugavpils izgl t bas iest žu 1.klases izgl tojamiem – 50,00 euro; 

19.7.3. Daugavpils pamatskol s, vidusskol s un profesion l s izgl t bas iest dēs 
izgl tojamiem, iz emot 1.klases izgl tojamos – 35,00 euro. 

20. Atbalstu bērnu ēdin šanas izdevumu segšanai izmaks  p rskait juma veid  ēdin šanas 
pakalpojumu sniedzējam. 

21. Noteikumu 19.5. un 19.6.apakšpunkt  minētais atbalsts ietver atbalstu bērnu ēdin šanas 
izdevumu kompens cijai par laiku, kad bija izskat ts imenes (personas) iesniegums par bērnu 
ēdin šanas atbalsta piešķiršanu. 

22.  Noteikumu 19.7.apakšpunkt  minēto atbalstu izmaks  skaidr  naud  vai ar p rskait jumu uz 
atbalsta piepras t ja nor d to norēķinu kontu kred tiest dē. 

4. Atbalsts ar dzīvokli saistīto izdevumu segšanai 
23. Atbalstu siltumener ijas pieg des izdevumu apmaksai apkures nodrošin šanai ir ties bas 

sa emt: 
23.1. atsevišķi dz vojošai personai ar invalidit ti, kurai noteiktas medic nisk s indik cijas 

pašas kopšanas nepieciešam bai un kuras ien kumi nep rsniedz attiec gaj  period  valst  
noteikt s minim l s mēneša darba algas apmēru – 30,00 euro apmēr  mēnes ; 

23.2. imenēm, kuru aizg d b  vai aprūpē ir bērns ar invalidit ti, ja vidējie ien kumi 
pēdējo triju mēnešu laik  uz katru imenes locekli nep rsniedz attiec gaj  period  valst  
noteikt s minim l s mēneša darba algas apmēru – 30,00 euro apmēr  mēnes  par katru 
bērnu ar invalidit ti, bet ne vair k par 107,00 euro mēnes . 

24. Atbalstu kurin m  ieg dei individu l s apkures nodrošin šanai ir ties bas sa emt: 
24.1. atsevišķi dz vojošai personai ar invalidit ti, kurai noteiktas medic nisk s indik cijas 

pašas kopšanas nepieciešam bai un kuras ien kumi nep rsniedz attiec gaj  period  valst  
noteikt s minim l s mēneša darba algas apmēru – 120,00 euro apmēr  kalend raj  gad ; 

24.2. imenēm, kuru aizg d b  vai aprūpē ir bērns ar invalidit ti, ja vidējie ien kumi 
pēdējo triju mēnešu laik  uz katru imenes locekli nep rsniedz attiec gaj  period  valst  
noteikt s minim l s mēneša darba algas apmēru – 129,00 euro apmēr  kalend raj  gad . 

25. Atbalstu karst  ūdens pieg des nodrošin šanai šo noteikumu 23. punkt  minētaj m imenēm 
– 20,00 euro apmēr  kalend raj  gad . 

26. Atbalstu dz vojam s m jas tehnisk s uzturēšanas (dz vojam s m jas, taj  esošo iek rtu un 
komunik ciju apsekošana, tehnisk  apkope un k rtējais remonts), sanit r s uzturēšanas, aukst  
ūdens, g zes, atkritumu apsaimniekošanas, kuri iek auti apsaimniekot ja piest d taj  rēķin , 
izdevumu segšanai, un elektroener ijas pieg des un atkritumu apsaimniekošanas 



kompensēšanai ir ties bas sa emt imenēm, kuru aizg d b  ir bērns ar invalidit ti, ja vidējie 
ien kumi pēdējo triju mēnešu laik  uz katru imenes locekli nep rsniedz attiec gaj  period  
valst  noteikt s minim l s mēneša darba algas apmēru – 15,00 euro apmēr  mēnes  laika 
period  no 1.oktobra l dz 31.martam ieskaitot. 

5. Atbalsts bērnu ēdin šanas izdevumu segšanai 
27. Atbalstu bērnu ēdin šanas izdevumu segšanai Daugavpils pirmsskolas izgl t bas iest dēs ir 

ties bas sa emt imenēm, kuru aizg d b  vai aprūpē ir bērns, ja vidējie ien kumi pēdējo triju 
mēnešu laik  uz katru imenes locekli nep rsniedz attiec gaj  period  valst  noteikt s 
minim l s mēneša darba algas apmēru, un vismaz viens no vec kiem ir bijis Černobi as AES 
av rijas seku novēršanas un/vai Afganist nas kara notikumu dal bnieks – 100% apmēr  no 
ēdin šanas izdevumu summas. 

28. Atbalstu bērnu ēdin šanas izdevumu segšanai Daugavpils pamatskol s, vidusskol s un 
profesion l s vidēj s izgl t bas iest dēs m c bu gada laik  (pusdienas un launagi), vasaras 
nometnēs Daugavpils pilsēt  un sabiedrisk s ēdin šanas uz ēmumos vasaras br vlaika period  
ir ties bas sa emt imenēm, kuru aizg d b  vai aprūpē ir bērns ar invalidit ti, ja vidējie 
ien kumi pēdējo triju mēnešu laik  uz katru imenes locekli nep rsniedz attiec gaj  period  
valst  noteikt s minim l s mēneša darba algas apmēru – 100% apmēr  no ēdin šanas 
izdevumu summas. 

29. Atbalstu bērnu ēdin šanas izdevumu segšanai izmaks  p rskait juma veid  ēdin šanas 
pakalpojumu sniedzējam. 

30. Noteikumu 27. un 28.punkt  minētais atbalsts ietver atbalstu bērnu ēdin šanas izdevumu 
kompens cijai par laiku, kad bija izskat ts imenes (personas) iesniegums par bērnu ēdin šanas 
atbalsta piešķiršanu. 

6. Atbalsts skolēnu formas tērpa ieg dei 
31. Atbalstu skolēnu formas tērpa ieg dei piešķir izgl tojamiem, kuri iegūst izgl t bu Daugavpils 

izgl t bas iest dēs, kur s ir ievests formas tērps. 
32. Ties bas sa emt atbalstu formas tērpa ieg dei l dz 30,00 euro vienu reizi kalend raj  gad  uz 

katru izgl tojamo ir: 
32.1. imenēm (person m), kur m piešķirts trūc gas imenes (personas) statuss; 
32.2. imenēm (person m), kur m piešķirts maznodrošin tas imenes (personas) statuss. 

33. Atbalstu skolēnu formas tērpa ieg dei izmaks  k  kompens ciju vai p rskait juma veid  uz 
attiec g  pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu kred tiest dē. 

34. Atbalsta piepras t js iesniedz izdevumus apliecinošus dokumentus, ja piepras ta izdevumu 
kompens cija, vai rēķinu no attiec g  pakalpojuma sniedzēja, ja piepras ta izdevumu segšana. 

7. Atbalsts veselības aprūpes izdevumu segšanai vai kompensēšanai 
35. Atbalsts vesel bas aprūpes izdevumu segšanai vai kompensēšanai ir paredzēts š diem 

mērķiem: 
35.1. rstniec bas pakalpojumu sa emšanas izdevumu segšana: 

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

35.1.2. citiem ar ievietošanu slimn cas diennakts stacion r  saist tiem izdevumiem; 
35.2. ar tuberkulozi slim m person m; 
35.3. citiem ar vesel bas aprūpi saist tiem mērķiem: 

35.3.1. vesel bas apdrošin šanas polises ieg des izdevumu kompensēšanai; 
35.3.2. medikamentu, kuriem piemēro samazin to pievienot s vērt bas nodok a likmi, 

ieg des izdevumu kompensēšanai; 
35.3.3. zob rstniec bas/stomatolo ijas, zobu protezēšanas un ortodonta pakalpojuma 

apmaksai vai apmaksas izdevumu kompensēšanai; 
35.3.4. izdevumu kompensēšanai par viz ti pie rsta speci lista; 



35.3.5. transporta pakalpojumu kompens cijai klientiem, kuriem nepieciešama 
hemodial zes procedūra; 

35.3.6. medic nisko ier ču, inkontinences l dzek u un optisko bri u lēcu ieg des izdevumu 
kompensēšanai; 

35.3.7. bezglutēna p rtikas produktu ieg dei un ieg des izdevumu kompensēšanai; 
35.3.8. pl nveida oper cijas izmaksu segšanai. 

7.1. Atbalsts rstniecības pakalpojumu saņemšanas izdevumu segšanai 
36. Atbalsts ir paredzēts: 

36.1. pacienta iemaksas izdevumu segšanai par rstēšanos SIA "Daugavpils re ion l  
slimn ca" dienas stacion r  vai diennakts stacion r ; 

36.2. pacienta iemaksas izdevumu kompensēšanai par rstēšanos Latvijas Republik  
re istrētas, pielikum  nor d t s rstniec bas iest des (slimn cas) stacion r , iz emot 
rstēšanos no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkar bas. 

37. Ties bas sa emt atbalstu pacienta iemaksu segšanai vai kompensēšanai normat vajos aktos 
noteiktaj  apmēra l dz četr m dien m dienas stacion r  vai diennakts stacion r  ir pensijas 
vecuma person m un person m ar invalidit ti, iz emot gad jumus, ja pacienta iemaksas sedz 
no valsts budžeta. 

38. 36.1. apakšpunkt  minētais atbalsts tiek sniegts, pamatojoties uz SIA "Daugavpils re ion l  
slimn ca" sniegto inform ciju. 

39. Atbalsta piepras t js 36.2. apakšpunkt  minēta atbalsta sa emšanai iesniedz iesniegumu 
Dienest , pievienojot kl t l guma par rstniec bas pakalpojumu sniegšanu vai izraksta no 
stacion r /ambulator  pacienta medic nisk s kartes un izdevumu apliecinošo dokumentu 
kopijas, uzr dot ori in lu. 

40. 36.1.apakšpunkt  minēto atbalstu izmaks  p rskait juma veid  uz SIA "Daugavpils re ion l  
slimn ca" norēķinu kontu kred tiest dē. 

41. Piešķirot 36.2. apakšpunkt  minēto atbalstu, Dienests piešķir atbalsta piepras tajam atbalstu 
15,00 euro citiem ar ievietošanu slimn cas diennakts stacion r  saist tiem izdevumiem, 
nepieprasot izdevumu apliecinošus dokumentus. 

42. 36.2. apakšpunkt  un 41. punkt  minēto atbalstu izmaks  ar p rskait jumu uz atbalsta 

piepras t ja nor d to norēķinu kontu kred tiest dē vai skaidr  naud . 
7.2. Atbalsts ar tuberkulozi slim m person m 

43. Atbalsta mērķis ir sniegt materi lu atbalstu ar tuberkulozi slim m person m rstniec bas kursa 
laik . 

44. Ar tuberkulozi slimas personas rstniec bas kursa laik  ir ties gas sa emt š dus atbalsta veidus: 
44.1. materi lu atbalstu ce a izdevumu kompensēšanai pilsētas sabiedriskaj  transport , 

nok ūšanai uz tuberkulozes rstniec bas iest di un atpaka  – 100% apmēr ; 
44.2. bezmaksas pusdienas Dienesta nor d taj  ēdn c  vienu reizi dien , piecas dienas 

nedē ; 
44.3. piena produktus 1,42 euro vērt b  nedē . 

45. Atbalsts tiek sniegts, pamatojoties uz rstniec bas iest des sniegto inform ciju un 

44.1. apakšpunkt  minēta atbalsta izmaksu nodrošina SIA "Daugavpils re ion l  slimn ca". 
46. Atbalstu ce a izdevumu kompensēšanai izmaks  skaidr  naud . Atbalsts pusdienu vai piena 

produktu izdevumu segšanai tiek p rskait ts uz attiec g  pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu 
kred tiest dē. 

7.3. Atbalsts citiem ar veselības aprūpi saistītiem mērķiem 

47. Šo noteikumu 35.3.1.–35.3.7.apakšpunkt  noteiktus atbalstus ir ties gas sa emt š das personas 
( imenes): 
47.1. imene (persona), kuras aizg d b  atrodas bērns ar invalidit ti ar funkcion liem 

traucējumiem – 140,00 euro apmēr  kalend raj  gad ; 



47.2. imene (persona), kuras aizg d b  atrodas smagi slims gulošs bērns ar invalidit ti 
ar funkcion liem traucējumiem – 200,00 euro apmēr  kalend raj  gad  par katru smagi 
slimu gulošu bērnu ar invalidit ti ar funkcion liem traucējumiem; 

47.3. persona, kurai piešķirts "Mazgad g  koncentr cijas nomet u ieslodz t " statuss – 

l dz 90,00 euro kalend raj  gad ; 
47.4. smagi slima gu oša persona ar spin liem boj jumiem, ar I vai II invalidit tes grupu 

– l dz 215,00 euro kalend raj  gad ; 
47.5. personas, kur m nepieciešamas hemodial zes procedūras – 100,00 euro kalend raj  

gad  saska  ar sarakstu no Latvijas Nieru slimnieku asoci cijas Daugavpils noda as; 
47.6. imene (persona), kuras aizg d b  atrodas ar celiakiju slims bērns – l dz 

175,00 euro apmēr  kalend raj  gad  noteikumu 35.3.7.punkt  paredzētajam mērķim; 
47.7. atsevišķi dz vojoša persona ar invalidit ti, kurai noteiktas medic nisk s indik cijas 

pašas kopšanas nepieciešam bai un kuras ien kumi nep rsniedz 320,00 euro mēnes  – 

l dz 120,00 euro. 

48. Šo noteikumu 35.3.1.apakšpunkt  noteikto atbalstu ir ties gi sa emt e ingradas blok des 
dal bnieki – l dz 200,00 euro apmēr  kalend raj  gad . 

49. Ikviens Daugavpils pilsētas pašvald bas iedz vot js ir ties gs sa emt atbalstu t das pl nveida 
oper cijas izmaksu segšanai (apmaksai vai kompensēšanai), kuru, atbilstoši rsta slēdzienam, 
ir nepieciešams veikt steidzam bas k rt  – oper cijas faktisko izmaksu apmēr , bet 
nep rsniedzot 1500,00 euro vienai personai (iz emot izmaksas, ko sedz valsts vai 
apdrošin t js). 

50. Atbalsta sa emšanai persona vai t s likum gais p rst vis iesniedz iesniegumu Dienest , 
pievienojot kl t š du dokumentu kopijas, uzr dot ori in lu, ja dokumenti neatrodas Dienesta 

r c b : 
50.1. pamatojumu par nepieciešamo vesel bas aprūpi, ko izsniedz prim r s vesel bas 

aprūpes rsts, rsts speci lists, psihologs vai rsta speci lista atzinumu par funkcion lo 
traucējumu esam bu un medic nas vai inkontinences l dzek u ieg des nepieciešam bu; 

50.2. rsta izzi u (veidlapa 027/u) person m ar invalidit ti ar spin liem boj jumiem un 
pacientiem, kuriem nepieciešamas hemodial zes procedūras; 

50.3. rstniec bas iest des vad t ja vai rsta speci lista parakst tu izzi u par attiec gas 
oper cijas rindas garumu, pl noto oper cijas datumu rindas k rt b , par pl notaj m 
pl nveida oper cijas izmaks m un nepieciešam bu veikt oper ciju steidzam bas k rt , ja 
pieprasa atbalstu oper cijas izmaksu segšanai; 

50.4. izdevumus apliecinošus dokumentus, ja piepras ta izdevumu kompens cija; 
50.5. vesel bas apdrošin šanas polises kopiju, ja atbalstu pieprasa vesel bas 

apdrošin šanas polises ieg des izdevumu kompensēšanai. 
51. 47.punkt  minētos atbalstus izmaks  ar p rskait jumu uz atbalsta piepras t ja nor d to 

norēķinu kontu kred tiest dē vai rstniec bas iest dei, ja atbalsta piepras t js pieprasa 
materi lo atbalstu oper cijas izdevumu segšanai vai skaidr  naud . 

52. Person m, kuras ir SIA "Daugavpils re ion l  slimn ca" donori, ir ties bas sa emt atbalstu 

5,00 euro apmēr  par katru asins nodošanas reizi. Atbalsta izmaksu nodrošina rstniec bas 
iest de, kur  persona ir nodevusi asinis, bez personas iesnieguma. 

8. Atbalsts krīzes situ cij  

53. Dienests, izvērtējot imenes (personas) ien kumus un materi lo st vokli, var piešķirt imenei 
(personai) atbalstu kr zes situ cij  l dz 500,00 euro vienai imenei (personai) kalend raj  gada 
laik , bet nep rsniedzot faktiskos izdevumus. 

54. Dienestam ir ties bas lemt par atbalsta kr zes situ cij  nepieciešam bu, ja imenes (personas) 
situ cija neatbilst Daugavpils pilsētas pašvald bas soci lo pabalstu sa emšanas kritērijiem vai 



soci l s pal dz bas pabalstu veidiem vai apjomam un imene (persona) nevar apmierin t savas 
pamatvajadz bas kr zes situ cij . 

55. Lai sa emtu atbalstu, atbalsta piepras t jam j iesniedz iesniegums un dokumenti, kas apliecina 
kr zes situ cijas esam bu un zaudējumu apmēru vai izdevumu apmēru, kas ir nepieciešams 
kr zes situ cijas novēršanai. 

56. Dienests lēmumu par atbalsta piešķiršanu un t  apmēru pie em, pamatojoties uz soci l  darba 
speci lista vai soci l  darba speci listu komisijas sniegto atzinumu. Nosakot atbalsta apmēru, 
em vēr : 

56.1. atbalsta piepras t ja spēju apmierin t savas pamatvajadz bas kr zes situ cij ; 
56.2. kr zes situ cijas sekas, kas skar bērnu, bērna ties bas un intereses. 

57. Atbalstu kr zes situ cij  ir ties bas sa emt š dos gad jumos, š diem mērķiem: 
57.1. imenei (personai), kurai nepietiek naudas l dzek u ēdiena nodrošin šanai – 

pusdienu izdevumu 100% segšanai Dienesta nor d taj  sabiedrisk s ēdin šanas 
uz ēmum  l dz 60 dien m kalend raj  gad , vienu reizi dien ; 

57.2. imenei (personai), kurai nepietiek naudas l dzek u vesel bas aprūpes 
nodrošin šanai. 

57.3. imenei (personai), kurai nepietiek naudas l dzek u kurin m  individu l s apkures 
nodrošin šanas ieg des izdevumu segšanai; 

57.4. imenei (personai), kura vecuma, vesel bas st vok a vai citu cēlo u dē  nevar 
izmantot vannu (ko apliecina rsta izzi a) vai dz vo dz vojam  telp  bez vannas/dušas – 

100% apmēr  no pirts apmeklējumu izdevumu summas l dz 24 pirts apmeklēšanas reizēm 

(l dz div m reizēm mēnes  gada laik ) Dienesta nor d taj  pirt ; 
57.5. imenei (personai), kurai nepietiek naudas l dzek u personu apliecinoš  dokumenta 

atjaunošanai – par vienu personu apliecinoš  dokumenta atjaunošanu vienu reizi 

kalend raj  gad , nep rsniedzot valsts nodevas apmēru par personu apliecinošu 
dokumentu izsniegšanu; 

57.6. citos neparedzētajos gad jumos – ne vair k par soci l  darba speci listu komisijas 

atzinum  minēto apmēru. 

58. Atbalstu izmaks  skaidr  naud  vai ar p rskait jumu uz atbalsta piepras t ja nor d to norēķinu 
kontu kred tiest dē vai p rskait juma veid  uz attiec g  pakalpojumu sniedzēju norēķinu kontu 
kred tiest dē. 

9. Atbalsts pirts izdevumu segšanai 
59. Atbalsts pirts izdevumu segšanai ir paredzēts pirts apmeklējumu izdevumu segšanai l dz div m 

reizēm mēnes  gada laik  Dienesta nor d taj  sabiedriskaj  pirt , nodrošinot higiēnas 
pamatvajadz bu apmierin šanu. 

60. Atbalstu pirts izdevumu segšanai ir ties bas sa emt š d m imenēm (person m), š d  apmēr : 
60.1. vientu ai personai ar invalidit ti vai vientu ai politiski represētai personai, kura 

dz vo priv tm j  vai dz vokl  bez vannas, vai valsts vai pašvald bas dz vokl  ar vannu, bet 
kura sava vesel bas st vok a dē  nespēj apmierin t savas pamatvajadz bas, un kuras 
vidējais ien kums pēdējo triju mēnešu laik  nep rsniedz attiec gaj  period  valst  
noteikt s minim l s mēneša darba algas apmēru – 100% apmēr  no pirts apmeklējumu 
izdevumu summas l dz 24 pirts apmeklēšanas reizēm Dienesta nor d taj  pirt ; 

60.2. vientu ai, 65 gadu vecumu sasniegušai pensijas vecuma personai, kura dz vo 
priv tm j  vai dz vokl  bez vannas, vai valsts vai pašvald bas dz vokl  ar vannu, bet kura 
sava vesel bas st vok a dē  nespēj apmierin t savas pamatvajadz bas, un kuras vidējais 
ien kums pēdējo triju mēnešu laik  nep rsniedz attiec gaj  period  valst  noteikto 
minim l s mēneša darba algas apmēru – 100% apmēr  no pirts apmeklējumu izdevumu 
summas l dz 24 pirts apmeklēšanas reizēm Dienesta nor d taj  pirt ; 



60.3. 75 gadu vecumu sasniegušai personai, kuras vidējais ien kums pēdējo triju mēnešu 
laik  nep rsniedz attiec gaj  period  valst  noteikto minim l s mēneša darba algas apmēru 
– 100% apmēr  no pirts apmeklējumu izdevumu summas l dz 24 pirts apmeklēšanas 
reizēm Dienesta nor d taj  pirt ; 

60.4. daudzbērnu imenei, kura dz vo priv tm j  vai dz vokl  bez vannas, ja vidējie 
ien kumi pēdējo triju mēnešu laik  uz katru imenes locekli nep rsniedz attiec gaj  
period  valst  noteikt s minim l s mēneša darba algas apmēru – 100% apmēr  no pirts 
apmeklējumu izdevumu summas l dz 24 pirts apmeklēšanas reizēm Dienesta nor d taj  
pirt . 

60.5. trūc gai  imenei (personai), kura dz vo priv tm j  vai dz vokl  bez vannas/dušas, 

piešķir 100% apmēr  no pirts apmeklējuma izdevumu summas 24 apmeklējumiem 

kalend r  gad . 

61. Atbalstu piešķir uz 12 mēnešiem, izmaks jot p rskait juma veid  uz attiec g  pakalpojuma 
sniedzēja norēķinu kontu kred tiest dē. 

10. Atbalsts televīzijas abonēšanas maksas izdevumu segšanai 
62. Atbalsts telev zijas abonēšanas maksas izdevumu segšanai ir paredzēts personas izvēlēt s 

telev zijas abonēšanas maksas da ējai apmaksai. 
63. Ties bas sa emt atbalstu ir gu oš m person m ar I vai II invalidit tes grupu. 

64. Atbalsta apmērs ir l dz 5,00 euro mēnes . 
65. Atbalsta sa emšanai persona vienu reizi gad  iesniedz Dienest  iesniegumu un iesniedz š du 

dokumentu kopijas (uzr dot ori in lus), ja tie neatrodas Dienesta r c b : 
65.1. imenes rsta izsniegtu atzinumu/izzi u (veidlapa Nr.27/u); 
65.2. l guma kopiju ar telev zijas pakalpojuma sniedzēju. 

66. Atbalstu izmaks  p rskait juma veid  uz attiec g  pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu 
kred tiest dē. 

11. Atbalsts personas apbedīšanas izdevumu segšanai 
67. Atbalstu personas apbed šanas izdevumu segšanai (apmaksai vai kompensēšanai) var piepras t 

ne vēl k k  tr s mēnešu laik  no personas n ves br ža, gad jum , ja mirusi persona, kurai 
saska  ar normat vajiem aktiem nepien kas valsts nodrošin ts apbed šanas pabalsts un kurai 
uz n ves br di, vai ne agr k k  6 mēnešus pirms tam bija piešķirts trūc gas personas statuss. 

68. Atbalstu apbed šanas izdevumu segšanai trūc gas personas n ves gad jum  piešķir t s 
tuv kajam imenes loceklim vai citai personai, kura faktiski uz ēmusies apbed šanu. 

69. Atbalsta apmērs ir l dz 300,00 euro. 

70. Atbalsta sa emšanai persona iesniedz iesniegumu Dienest , pievienojot izzi u, kas apliecina, 
ka personai nav ties bu sa emt valsts nodrošin tu apbed šanas pabalstu. 

71. Atbalstu izmaks  skaidr  naud  vai ar p rskait jumu uz atbalsta piepras t ja nor d to norēķinu 
kontu kred tiest dē. 

12. Atbalsts personas apbedīšanas organizēšanai 
72. Atbalstu apbed šanas organizēšanai piešķir personai bez radiniekiem un likum gajiem 

apg dniekiem, vai vientu m person m, kuras bija Nakts patversmes, Soci l s patversmes, 
m jas aprūpes vai ilgstošas soci l s aprūpes un soci l s rehabilit cijas pakalpojumu 

institūcij s slaic ga soci las aprūpes pakalpojuma sa ēmēji, vai kur m nav pieder go, un kuru 
pēdēj  deklarēt  dz vesvieta ir bijusi Daugavpils pilsētas administrat vaj  teritorij . 

73. Atbalsts personas apbed šanas organizēšanai iek auj: 
73.1. apbed šanas procesa organizēšanu; 
73.2. apbed šanas pakalpojuma apmaksu. 

74. Dienests apmaks  apbed šanas pakalpojumu par person m, kur m miršanas br d  nebija 
ien kumu un kur m nepien kas Valsts soci l s apdrošin šanas a entūras apbed šanas 
pabalsts, bez personas iesnieguma. 



13. Atbalsts personu apliecinoša dokumenta atjaunošanai 
75. Atbalstu personu apliecinoš  dokumenta atjaunošanai ir ties ga sa emt persona bez 

ien kumiem, kura sa em Nakts patversmes pakalpojumu un kurai nav personu apliecinošu 
dokumentu. 

76. Atbalsta apmērs nedr kst p rsniegt valsts nodevas apmēru par personu apliecinošu dokumentu 
izsniegšanu. 

77. Atbalstu piešķir vienu reizi kalend raj  gad . 
78. Atbalstu izmaks  ar p rskait jumu attiec gaj  valsts budžeta kont  Valsts kasē. 

14. Atbalsts person m, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas soda izciešanas 

79. Person m, kuras ir atbr votas no br v bas at emšanas soda izciešanas, iz emot slaic go 
br v bas at emšanu, un kuru deklarēt  vai pēdēj  deklarēt  dz vesvieta ir Daugavpils 
pašvald bas administrat vaj  teritorij , pien kas vienreizējs materi lais atbalsts. 

80. Vienreizēj  materi l  atbalsta apmērs ir 40,00 euro. 

81. Atbalsta sa emšanai persona iesniedz iesniegumu Dienest , pievienojot kl t izzi as kopiju no 
ieslodz juma vietas (uzr dot ori in lu). 

82. Atbalstu izmaks  skaidr  naud  vai ar p rskait jumu uz atbalsta piepras t ja nor d to norēķinu 
kontu kred tiest dē. 

83. Atbalstu izmaks , ja tas piepras ts ne vēl k k  divu mēnešu laik  no atbr vošan s dienas. 
15. Atbalsts bērna piedzimšanas gadījum  

84. Atbalsts bērna piedzimšanas gad jum  ir vienreiz izmaks jams atbalsts jaundzimuš  
pamatvajadz bu apmierin šanai, ko izmaks  papildus valsts noteiktajam pabalstam. 

85. Atbalstu bērna piedzimšanas gad jum  ir ties bas sa emt vienam no bērna vec kiem, kura 

deklarēt  pamata dz vesvieta ne maz k k  pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir 
Daugavpils pilsētas administrat vaj  teritorij , vai citai personai, kuras aprūpē saska  ar 
b ri tiesas lēmumu nodots bērns. 

86. Atbalsta apmērs ir 300,00 euro par katru bērnu. Atbalstu var piepras t tr s mēnešu laik  pēc 
bērna dzimšanas re istr cijas dienas un dz vesvietas deklarēšanas Daugavpils pilsētas 
administrat vaj  teritorij , iz emot gad jumus, kad vērsties pēc atbalsta nav bijis iespējams 
objekt vu iemeslu dē . 

87. Atbalsta sa emšanai viens no bērna vec kiem vai cita persona, kuras aprūpē saska  ar 
b ri tiesas lēmumu nodots bērns, iesniedz iesniegumu Dienest . 

88. Atbalstu izmaks  p rskait juma veid  uz atbalsta piepras t ja nor d to norēķinu kontu 
kred tiest dē. 

16. Atbalsts jubilej s 

89. Ties bas sa emt vienreizēju atbalstu 150,00 euro apmēr  jubilej  ir person m, kuras ir 
sasniegušas 100 gadu vecumu. 

90. Ties bas sa emt vienreizēju atbalstu 15,00 euro apmēr  jubilej  ir person m, kuras ir 
sasniegušas 70, 80 vai 90 gadu vecumu. Atbalstu izmaks  ne vēl k k  pusgadu pēc jubilejas. 

91. Atbalstu piešķir bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Iedz vot ju re istra zi m. 
92. Atbalstu izmaks  skaidr  naud  vai ar p rskait jumu uz atbalsta piepras t ja nor d to norēķinu 

kontu kred tiest dē. 
17. Atbalsts Jaungada svētkos 

93. Vienreizējs atbalsts Jaungada svētkos tiek piešķirts mantisk  (svētku d vanas) veid  laika 
period  no k rtēj  gada 1.decembra l dz 31.janv rim, bez personas iesnieguma. 

94. Ties bas sa emt atbalstu ir š d m person m: 
94.1. gu oš m person m ar invalidit ti; 
94.2. bērniem, kuriem ar b ri tiesas lēmumu noteikta rpus imenes aprūpe; 
94.3. bērniem ar invalidit ti; 
94.4. bērniem l dz 14 gadiem (ieskaitot) no imenēm, kur m normat vajos aktos 

noteiktaj  k rt b  piešķirts trūc g s vai maznodrošin tas imenes (personas) statuss; 



94.5. person m, kur m piešķirts aprūpes m j s pakalpojums. 

95. Dienests nodrošina atbalsta izmaksas laika pazi ošanu. 
18. Atbalsts politiski represētaj m un komunistiskaj  un nacistiskaj  režīm  cietušajiem   

96. Atbalsts tiek piešķirts ar mērķi sniegt atbalstu politiski represētaj m un komunistiskaj  un 
nacistiskaj  rež m  cietušajiem person m, atz mējot Latvijas Republikas Proklamēšanas 
dienu. 

97. Atbalsta apmērs ir 15,00 euro gad  vienai personai. 
98. Atbalsts tiek piešķirts reizi gad  (no novembra) bez personas iesnieguma un bez ien kumu un 

materi l s situ cijas izvērtēšanas. Dienests nodrošina atbalsta izmaksas laika pazi ošanu. 
99. Ja atbalsts nav sa emts attaisnojošu iemeslu dē , to var piepras t l dz n kam  gada 31.maijam. 
100. Atbalstu izmaks  skaidr  naud  vai ar p rskait jumu uz atbalsta piepras t ja nor d to 

norēķinu kontu kred tiest dē. 
19. Atbalsts braukšanai sabiedriskaj  transport  

101. Ties bas sa emt atvieglojumus ir personai, kura atbilst vienam no š diem kritērijiem: 
101.1. nestr d joša persona, kas sa em Latvijas Republik  noteikto valsts priekšlaic go 

vecuma pensiju un kuras ien kumi mēnes  nep rsniedz 228,00 euro (tramvaj  un 
autobus ); 

101.2. nestr d joša persona, kurai piešķirta III invalidit tes grupa, kura nesa em citas 
valsts soci l s garantijas un kuras ien kumi mēnes  nep rsniedz 228 euro (tramvaj  un 
autobus ); 

101.3. persona, kura sa em ilgstošo soci l s aprūpes un soci l s rehabilit cijas 
pakalpojumu Daugavpils pension ru soci l s apkalpošanas teritori laj  centr  (tramvaj  
vai autobus ); 

101.4. represēta persona (tramvaj  un autobus ); 
101.5. daudzbērnu imenes loceklis (tramvaj  un autobus ); 

101.6. nestr d jošs Černobi as atomelektrostacijas av rijas seku likvidators (vien  no 
sabiedrisk  transporta veidiem); 

101.7. nestr d jošs Afganist nas kara dal bnieks vai boj  g jušo karav ru vec ki (vien  no 
sabiedrisk  transporta veidiem); 

101.8. Antihitlerisk s koal cijas c n t ju Daugavpils biedr bas valdes loceklis (tramvaj  
vai autobus ); 

101.9. personas, kuras sasniegušas Latvijas Republikas vecuma pensijas vecumu 
(tramvaj  un autobus ). 

102. Noteikumu 101.1. un 101.2.apakšpunkt  minētajai personu kategorijai, uzr dot attiec go 
atlaides karti, ir ties bas ieg d ties braukšanas bi eti ar 50% atlaidi no braukšanas maksas 
pilsētas maršrutu autobusos un tramvajos. 

103. P rēj m Noteikumu 101.punkt  minētaj m personu kategorij m, uzr dot attiec go atlaides 
karti vai politiski represēt s personas apliec bu, ir ties bas braukt pilsētas sabiedriskaj  
transport  bezmaksas (ieg d ties braukšanas bi eti ar 100% atlaidi). 

104. Lai sa emtu atbalstu, atbalsta piepras t js iesniedz iesniegumu Dienest , pievienojot kl t 
š du dokumentu kopijas, uzr dot ori in lus: 
104.1. Černobi as atomelektrostacijas av rijas seku likvidatora apliec bu; 
104.2. izzi u par dal bu Afganist nas kar ; 
104.3. Antihitlerisk s koal cijas c n t ju Daugavpils biedr bas kopsapulces protokolu par 

valdes locek u ievēlēšanu. 
105. Dienests 10 darba dienu laik  izvērtē personas atbilst bu šo noteikumu pras b m un pie em 

lēmumu atbilstoši Administrat v  procesa likuma pras b m. 
106. Pēc lēmuma pie emšanas par braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu Dienests bez 

maksas izgatavo un izsniedz šo noteikumu 101.1., 101.2., 101.3., 101.8. un 101.9. apakšpunkt  



minētaj m person m – attiec gi noformētu atlaides karti, šo noteikumu 101.5, 101.6. un 

101.7. apakšpunkt  minētaj m person m – mēnešbi eti. 
20. Atbalsts dzīvojam s telpas remonta izdevumu segšanai 

107. Vienreizējs atbalsts dz vojam s telpas remontam (kr su, tapešu un citu apdares materi lu 
ieg dei) ir paredzēts Daugavpils pilsētas pašvald bai piederoš s dz vojam s telpas remontam, 
kas likum  "Par pal dz bu dz vok a jaut jumu risin šan " noteiktaj  k rt b  piešķirta personai 

lietošan . 
108. Atbalstu ir ties gas piepras t š das imenes un personas: 

108.1. atsevišķi dz vojošas personas ar invalidit ti vai atsevišķi dz vojošas pensijas 
vecuma personas, kuru ien kumi mēnes  nep rsniedz attiec gaj  period  valst  noteikt s 
minim l s mēneša darba algas apmēru; 

108.2. imenes (personas), kur m piešķirts trūc g s imenes (personas) statuss. 
109. Atbalstu dz vojam s telpas remontam nav ties gas sa emt imenes (personas), kuras 

izliktas no dz vojam s telpas par maks jumu par diem ar tiesas spriedumu. 
110. Atbalsta apmērs ir l dz 285,00 euro. 
111. Atbalsta sa emšanai persona divu mēnešu laik  no dz vojamas telpas piešķiršanas dienas 

iesniedz iesniegumu Dienest , pievienojot kl t š dus dokumentus, ja tie neatrodas Dienesta 

r c b : 
111.1. dz vojam s telpas res l guma kopiju; 
111.2. defektu aktu par nepieciešamiem apdares materi liem kosmētiskaj m remontam. 

112. Pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu sa emšanas Dienesta darbinieki sast da 
atzinumu par atbalsta izmaksas nepieciešam bu un apmēru. 

113. Atbalstu izmaks  ar p rskait jumu uz atbalsta piepras t ja nor d to norēķinu kontu 
kred tiest dē vai skaidr  naud . 

 

21. Lēmuma apstrīdēšanas un p rsūdzēšanas k rtība 

114. Dienesta pie emto lēmumu un faktisko r c bu var apstr dēt Daugavpils pilsētas 
domē Administrat v  procesa likuma noteiktaj  k rt b . 

115. Daugavpils pilsētas domes lēmumu par apstr dēto administrat vo aktu vai faktisko r c bu 
var p rsūdzēt Administrat vaj  rajona ties  Administrat v  procesa likum  noteiktaj  k rt b . 

22. Noslēguma jaut jumi 

116. Atz t par spēku zaudējušiem: 
116.1. Daugavpils pilsētas domes 2007. gada 25. janv ra saistošos noteikumus Nr. 2 "Par 

braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskaj  transport " ("Latvijas Vēstnesis", 35 
(3611), 28.02.2007., 15 (3799), 29.01.2008., 34 (3818), 29.02.2008., 179 (4371), 

11.11.2010., 210 (5016), 28.10.2013., 43 (5103), 28.02.2014., 176 (5236), 08.09.2014., 

221 (5793), 11.11.2016.); 

116.2. Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 10. decembra saistošos noteikumus Nr. 47 
"Daugavpils pilsētas pašvald bas materi lais atbalsts mazaizsarg taj m person m" 
("Latvijas Vēstnesis", 250 (5568), 22.12.2015., 17 (5589), 26.01.2016., 162 (5734), 
23.08.2016., 183 (5755), 21.09.2016.). 

117. Saistošie noteikumi st jas spēk  2017.gada 1.janv r . 

 

 

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdēt js       J.L čplēsis 
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Pielikums 

Daugavpils pilsētas domes 2016.gada __.___________ 

saistošajiem noteikumiem Nr.____ “Daugavpils pilsētas 

pašvald bas materi lais atbalsts mazaizsarg taj m person m” 

rstniecības iest žu (slimnīcu) saraksts, kur s Daugavpils pilsētas pašvaldība kompensē 
pacienta iemaksas izdevumus: 

1. VSIA "Bērnu kl nisk  universit tes slimn ca" 

2. VSIA "Paula Stradi a kl nisk  universit tes slimn ca" 

3. SIA "R gas Austrumu kl nisk  universit tes slimn ca" 

4. SIA "Jūrmalas slimn ca" 

5. SIA "Ogres rajona slimn ca" 

6. SIA "Tukuma slimn ca" 

7. SIA "Liep jas re ion l  slimn ca" 

8. SIA "Zieme kurzemes re ion l  slimn ca" 

9. SIA "Kuld gas slimn ca" 

10. SIA "Rēzeknes slimn ca" 

11. SIA "Prei u slimn ca" 

12. SIA "Kr slavas slimn ca" 

13. SIA "Vidzemes slimn ca" 

14. Madonas novada pašvald bas SIA "Madonas slimn ca" 

15. SIA "Balvu un Gulbenes slimn cu apvien ba" 

16. SIA "Cēsu kl nika" 

17. SIA "Alūksnes slimn ca" 

18. SIA "Jelgavas pilsētas slimn ca" 

19. SIA "Jēkabpils re ion l  slimn ca" 

20. SIA "Dobeles un apk rtnes slimn ca" 

21. SIA "Aizkraukles slimn ca" 



22. SIA "Bauskas slimn ca" 

23. L v nu novada domes pašvald bas SIA "L v nu slimn ca" 

24. SIA "Ludzas medic nas centrs" 

25. R gas rajona pašvald bas SIA "R gas rajona slimn ca" 

26. SIA "Saldus medic nas centrs" 

27. SIA "Priekules slimn ca" 

28. SIA "Sarkan  Krusta Smiltenes slimn ca" 

29. VSIA "Traumatolo ijas un ortopēdijas slimn ca" 

30. SIA "R gas 2.slimn ca" 

 

  



Daugavpils pilsētas domes 2016.gada __.______ saistošo noteikumu Nr._____  “Daugavpils 
pilsētas pašvaldības materi lais atbalsts mazaizsarg taj m person m” paskaidrojuma 

raksts 

Paskaidrojuma raksta 

sada as 

Nor d m  inform cija 

1. Projekta 

nepieciešam bas 
pamatojums 

Ministru kabineta 2009.gada 3.febru ra noteikumu Nr.108 "Normat vo aktu 
projektu sagatavošanas noteikumi" 140.punkts nosaka, ka groz jumu 
noteikumu projektu nesagatavo, ja t  normu apjoms p rsniegtu pusi no spēk  
esošo noteikumu normu apjoma. Š d  gad jum  sagatavo jaunu noteikumu 
projektu. emot vēr , ka precizējumu apjoms p rsniegtu pusi no spēk  esošo 
noteikumu normu apjoma, j izdod jauni noteikumi. 
Saistošie noteikumi pilnveidoti pal dz bas sniegšanas efektivit tes 
paaugstin šanai.  

2. ss projekta satura 
izkl sts 

Daugavpils pilsētas pašvald ba, izmantojot br vpr t gas iniciat vas iespēju, ir 
orientēta atbalst t daudzbērnu imenes un sniegt daudzbērnu imenēm, kuru 
vidējais ien kumu l menis nep rsniedz 80% no minim las mēnešalgas. 
finansi lo atbalstu. 

Projekts paredz labvēl g ko normat vo risin jumu, kur s Daugavpils pilsētas 
iedz vot ji varēs pretendēt uz atbalstu kr zes situ cij  un samazin t vecumu 

person m, kuras vēl s sa emt atbalstu pirts apmeklējumam. 

Projekts paredz dubultot atbalstu bērnu piedzimšanas gad jum .  

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

Prognozēt  saistošo noteikumu projekta ietekme uz budžetu pl nota 161 028 

euro apmēr :  
- 60. punkta ietekme uz budžetu pl nota  33 888,00 euro apmēr  (400 cilv. x 
7.06 euro x 12 mēn.); 
- 86. punkta ietekme uz budžetu pl nota 122 400 euro apmēr  (68 cilv.x 12 
mēn.x 150 euro). 

-94.4. punkta ietekme uz budžetu pl nota 4740 euro apmēr  (790 cilv.x 6 euro) 

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 

Noteikumu izpildi nodrošin s Daugavpils pilsētas pašvald bas iest de 
“Soci lais dienests”. 

6. Inform cija par 
konsult cij m ar 

priv tperson m 

Notika konsult cijas ar Daugavpils pilsētas pašvald bas iest des “Soci lais 
dienests” klientiem. 

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdēt js      J.L čplēsis 


