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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Alūksnē 

2022. gada 27.janvārī        

Nr.1/2022 

 

    APSTIPRINĀTI 

ar Alūksnes novada pašvaldības domes 

27.01.2022. lēmumu Nr. 15 

 (protokols Nr. 2, 15. punkts) 

  

Grozījums Alūksnes novada pašvaldības domes 2014. gada 27. marta saistošajos 

noteikumos Nr. 7/2014 “Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā” 

  

Izdoti saskaņā ar likuma  

“Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu 

  

Izdarīt Alūksnes novada pašvaldības domes 2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos 

Nr. 7/2014 “Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā” šādu grozījumu: 

 

Izteikt 27.7, 27.8, 27.9, 27.10 punktu šādā redakcijā: 

“27.7 Pabalsts politiski represētām personām ir Alūksnes novada pašvaldības brīvprātīga 

iniciatīva ar mērķi sniegt atbalstu politiski represētām personām, atzīmējot Latvijas Republikas 

proklamēšanas gadadienu. 

27.8 Pabalstu piešķir politiski represētai personai, kura savu pamata dzīvesvietu ne vēlāk kā no 

attiecīgā gada 1. janvāra ir deklarējusi Alūksnes novadā. 

27.9 Pabalstu politiski represētajai personai izmaksā reizi gadā – novembrī, un tā apmērs ir 

50 EUR (piecdesmit euro). 

27.10 Lēmumu par pabalsta politiski represētai personai piešķiršanu, pamatojoties uz pašvaldības 

un valsts datu reģistros pieejamām ziņām par personu, pieņem Alūksnes novada Sociālo lietu 

pārvalde, ņemot vērā personas iesniegumu. Iesniegumā persona norāda vārdu, uzvārdu, personas 

kodu, deklarēto dzīvesvietu, politiski represētās personas apliecības numuru, kredītiestādes konta 

rekvizītus pabalsta pārskaitīšanai. Personai iesniegums jāiesniedz vienu reizi, izņemot 

gadījumus, ja mainījusies Personas iesniegumā norādītā informācija.” 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  
  



Alūksnes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu  

“Grozījums Alūksnes novada pašvaldības domes 2014. gada 27. marta saistošajos 

noteikumos Nr. 7/2014 “Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes 

novadā”” paskaidrojuma raksts  
 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas  
Norādāmā informācija  

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums  

Saistošo noteikumu projekts sagatavots, ņemot vērā Alūksnes 

novada pašvaldības iniciatīvu sniegt atbalstu politiski 

represētām personām, atzīmējot Latvijas Republikas 

proklamēšanas gadadienu. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts  

Saistošie noteikumi nosaka pabalstu politiski represētām 

personām, ko paredz piešķirt vienu reizi gadā 50 EUR apmērā. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu  

Saistošo noteikumu izpildei plānoti līdz 6200 EUR. Pabalsts 

tiks nodrošināts no Alūksnes novada pašvaldības budžeta. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā  

Nav ietekmes. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām  

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņems Alūksnes novada 

Sociālo lietu pārvalde.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām  

Notikušas konsultācijas ar biedrības “Latvijas Politiski 

represēto apvienība” biedriem, Alūksnes un Apes novada 

politiski represēto kluba “Sarma” biedriem.   

7. Cita informācija  Nav.  

  

 Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS  
 


