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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Mazsalacā

2012.gada 16.maijā

Nr.4
/16.05.2012. sēdes protokola Nr.10.,10/

Precizēti 18.07 .2012., sēdes protokola Nr.13.,11
Grozījumi 20.11.2013. ar saistošajiem noteikumiem Nr.26 /protokola Nr.22., 28/
Grozījumi 19.11.2015. ar saistošajiem noteikumiem Nr.13 /protokols nr.19.,29/

Par materiālo atbalstu politiski represētām personām
Izdoti saskaņā ar
likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Materiālais atbalsts politiski represētām personām tiek piešķirts ar mērķi sniegt atbalstu
šīm personām, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas dienu.
2. Noteikumi nosaka materiālā atbalsta apmēru un saņemšanas kārtību.
II. Materiālā atbalsta apmērs
3. Materiālā atbalsta apmērs vienai represētai personai ir 20 euro.
Grozījumi 20.11.2013. ar saistošajiem noteikumiem Nr.26, stājas spēkā 01.01.2014.
Grozījumi 19.11.2015. ar saistošajiem noteikumiem Nr.13, stājas spēkā 18.12.2015.

4. Materiālais atbalsts tiek izmaksāts no Mazsalacas novada pašvaldības budžeta
Mazsalacas pārējo kultūras pasākumu tāmes sociālās palīdzības un pabalstu līdzekļiem.

III. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība
5. Lēmumu par materiālā atbalsta piešķiršanu vai atteikumu pieņem Mazsalacas novada
Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests).
6. Materiālo atbalstu piešķir personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Mazsalacas novada
administratīvā teritorija.
7. Materiālais atbalsts tiek piešķirts reizi gadā, un tiek izmaksāts novembrī, bez ienākumu
un materiālās situācijas izvērtēšanas.
8. Materiālā atbalsta saņemšanai persona iesniedz Sociālā dienestā vai pagastu pārvaldēs
iesniegumu, pievienojot tam politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot
oriģinālu). Iesniegumu persona iesniedz no tekoša gada 1.septembra līdz 1.novembrim.
IV. Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība
9. Ja materiālā atbalsta piešķiršana tiek atteikta, persona par to tiek informēta rakstiski,
lēmumā norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību un termiņus.
10. Šo saistošo noteikumu izpildi kontrolē Mazsalacas novada pašvaldības Sociālo
jautājumu komiteja.
V. Noslēguma jautājums

1. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.panta
noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs

G.Zunda

