Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošo noteikumu
Nr.2017/11 “Par vienreizējiem pabalstiem Dagdas novadā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
1. Saistošie noteikumi izstrādāti ar mērķi sniegt materiālu
atbalstu politiski represētajām personām, nacionālās
pretošanās kustības dalībniekiem, LR Nacionālo bruņoto
spēku starptautisko operāciju veterāniem, Latvijas neatkarības
aizstāvēšanas
barikāžu
dalībniekiem,
Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem,
Otrā Pasaules kara un Afganistānas kara dalībniekiem
pamatvajadzību nodrošināšanai, realizējot Dagdas novada
pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu.
2.Ar lūgumu atbalstīt politiski represētās personas, nacionālās
pretošanās kustības dalībniekus, LR Nacionālo bruņoto spēku
starptautisko operāciju veterānus, Latvijas neatkarības
aizstāvēšanas
barikāžu
dalībniekus,
Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekus,
Otrā Pasaules kara un Afganistānas kara dalībniekus
pašvaldībā bija griezušies vairāki iedzīvotāji un paši minēto
kategoriju pārstāvji.

2. Īss projekta satura izklāsts

1.Saistošie noteikumi paredz pašvaldības vienreizējā pabalsta
EUR 30.00 apmērā piešķiršanu politiski represētajām
personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, LR
Nacionālo bruņoto spēku starptautisko operāciju veterāniem,
Latvijas neatkarības aizstāvēšanas barikāžu dalībniekiem,
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas
dalībniekiem, Otrā Pasaules kara, Afganistānas kara
dalībniekiem.
2.Saistošie noteikumi nosaka kritērijus, pamatojoties uz
kuriem tiek piešķirts un izmaksāts vienreizējais pabalsts,
pabalsta izmaksas termiņus un laiku.
3. Saistošajos noteikumos noteikta Sociālā dienesta pieņemtā
lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība.

3. Informācija par plānoto 1.Saistošo noteikumu īstenošanai, izdevumi no sociālā
projekta ietekmi uz pašvaldības budžeta pieaugs un tiks plānoti ikgadējos izdevumos.
budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz sociāli
ekonomisko stāvokli
(uzņēmējdarbības vidi)
pašvaldības teritorijā

1. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums uzņēmējdarbības
vidi neietekmēs.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

1.Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma
sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai, tiks publicēti Dagdas novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Dagdas Novada Ziņas” un
mājaslapā www.dagda.lv.
2.Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Dagdas novada
sociālais dienests.

3.Dagdas novada pašvaldības atteikumu piešķirt sociālo
palīdzību, tās pieprasītājs var pārsūdzēt Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

1.Sociālais dienests ir konsultējies ar pārstāvjiem no
norādītajām iedzīvotāju kategorijām, kā arī ar pašvaldības
nevalstiskajām organizācijām.

A.Trūlis

