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APSTIPRINĀTS 

Ar Dundagas novada Domes 

2013.gada 24. oktobra lēmumu Nr.233. (prot.Nr.19.,3.§.) 
 

Dundagas novada pašvaldības 2013. gada 24.oktobra 

Saistošie noteikumi Nr.29. 
 „Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās 

pretošanās kustības dalībniekiem” 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

2013.gada 24.oktobrī 
 Izdoti saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 43.panta trešo daļu 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā politiski represētajām personām un 

nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem tiek piešķirts svētku pabalsts, atzīmējot Latvijas 

Republikas proklamēšanas gadadienu (turpmāk arī – pabalsts). 

 

2. Pabalsta apmērs ir 21,08 lati. 

 

3. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Dundagas novada pašvaldības Sociālais 

dienests (turpmāk arī – Sociālais dienests). 

 

4. Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas 

Dundagas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 
 

5. Sociālais dienests izvērtē pašvaldības rīcībā esošo informāciju un piešķir pabalstu 

(personai nav pienākums iesniegt iesniegumu ar lūgumu piešķirt pabalstu). Ja persona 

konstatē, ka Sociālais dienests tai nav piešķīris pabalstu, bet tai tas pienāktos, tā ne vēlāk kā 3 

mēnešu laikā no pabalstu izmaksas pēdējā datuma informē par to Sociālo dienestu un uzrāda 

politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu un personu 

apliecinošu dokumentu. 

 

6. Sociālais dienests nodrošina pabalsta izmaksu novembrī (2013.gadā – novembrī vai 

decembrī) un paziņo par pabalsta izmaksas datumu un laiku. Ja pabalsts nav saņemts 

attaisnojošu iemeslu dēļ, to var saņemt sešus mēnešus no tiesību uz pabalstu rašanās dienas. 

 

7. Saņemot pabalstu, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. 

 

8. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu persona var apstrīdēt Dundagas novada domē. 
 

Dundagas novada Domes priekšsēdētājs G.Laicāns 



Paskaidrojuma raksts 
Dundagas novada domes 2013.gada 24.oktobra 

 saistošajiem noteikumiem Nr.29 

„Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās 
kustības dalībniekiem” 

 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 

 

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā politiski represētajām personām un nacionālās 

pretošanās kustības dalībniekiem tiek piešķirts svētku pabalsts, atzīmējot Latvijas Republikas 

proklamēšanas gadadienu. 

 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 

 

Ar pabalsta piešķiršanu tiek novērtētas politiski represētas personas un nacionālās pretošanās 

kustības dalībnieki. 

 

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 

 

Pašvaldības budžetā plānojami izdevumi 1240 latu jeb 1765 euro apmērā. 

 

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā 
 

Neietekmē. 

 

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām 

 

Neietekmē. 

 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 

 

Nav notikušas. 

 

 
Domes priekšsēdētājs G.Laicāns 
 

 


