
 

Saistošie noteikumi par vienreizēju pabalstu politiski represētajām 

personām  
 

Paskaidrojuma raksts 

 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

1.1. Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk - 

likums) 15.panta pirmās daļas 7. punkts 

nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir 

nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību. 

1.2.Noteikumu projekta mērķis ir sniegt 

materiālu atbalstu politiski represētajām 

personām. 

2.Īss projekta satura izklāsts 2.1. Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos 

noteikumus izriet no likuma 43.panta trešās 

daļas, kas nosaka, ka dome var pieņemt 

saistošos noteikumus, lai nodrošinātu 

pašvaldības autonomo funkciju un 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. 

2.2. Noteikumu projekts paredz vienreizēja 

pabalsta piešķiršanu 50 Ls apmērā politiski 

represētajām personām  

3.Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

3.1.Projekta īstenošanai pašvaldība ir 

paredzējusi   3000 Ls gadā.  

3.2.Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai 

nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības 

institūcijas, darba vietas.     

4.Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) 

un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms projekta 

tiesiskais regulējums, ir pašvaldības 

iedzīvotāji – politiski represētās personas. 

4.2. Uzņēmējdarbības vidi projekts neietekmēs. 

5.Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

5.1.Institūcija, kurā privātpersona var vērsties 

saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu 

novada domes Sociālais dienests. 

5.2.Saistošo noteikumu projektā noteiktas 

administratīvās procedūras privātpersonai 

un veicamās darbības pabalsta saņemšanai. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

6.1. Nav notikušas. 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks       P. Balzāns  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                  

 A P S T I P R I N Ā T I  

ar Ādažu novada domes  

2013.gada 26.februāra sēdes 

lēmumu (protokols Nr.2§5)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ādažu novadā 

 

2013. gada 26.februārī                 Nr. 6 

 

 

Saistošie noteikumi par vienreizēju pabalstu politiski represētajām 

personām  
 

Izdoti saskaņā ar likuma  

„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu 

 

I.Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ādažu novada 

pašvaldība izmaksā vienreizēju pabalstu politiski represētajām personām.  

 

2. Pabalsta izmaksas mērķis ir, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu  

18.novembrī, sniegt materiālu atbalstu politiski represētajām personām. 

 

3. Tiesības saņemt pabalstu ir politiski represētajām personām, kuru  deklarēta pamata 

dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorija. 

 

II.Pabalsta apmērs 

 

4.  Pabalsta apmērs vienai personai ir 50 latu. 

 

5.  Pabalsts tiek izmaksāts no sociālajai palīdzībai paredzētajiem Ādažu novada 

pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 

III. Pabalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība 

 

6.    Ādažu novada domes Sociālais dienests pēc tā rīcībā esošajām ziņām sastāda un 

aktualizē politiski represēto personu – pabalsta saņēmēju sarakstu (turpmāk – 

saraksts).  

 

7. Personai, kura atbilst noteikumu nosacījumiem, bet nav iekļauta sarakstā, jāvēršas 

Ādažu novada domes Sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu 

un politiski represētās personas apliecību.  



 

8. Pabalsti sarakstā iekļautajām personām tiek izmaksāti katru gadu, laika periodā no 

1.novembra līdz  20.decembrim skaidrā naudā Ādažu novada domes kasē, tās 

darba laikā.    

 

9. Pēc personas rakstiska lūguma pabalsts var tikt izmaksāts bezskaidras naudas 

norēķinu veidā, to pārskaitot uz personas norādīto bankas kontu. 

 

10. Ja kāda no sarakstā iekļautajām personām objektīvu iemeslu dēļ nav varējusi 

saņemt pabalstu 8. punktā noteiktajā termiņā, pieļaujams, ka pabalstu var saņemt 

arī pēc minētā termiņa beigām, bet ne vēlāk kā līdz nākamā gada 1.februārim. 

 

IV.Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 

11. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Ādažu novada 

domes Administratīvo aktu strīdus komisijā. 

 

12. Ādažu novada domes Administratīvo aktu strīdus komisijas pieņemto lēmumu var  

pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā. 

 

V.Noslēguma jautājumi 

 

13. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā 

“Ādažu Vēstis”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks  

P. Balzāns  

 


