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AGLONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6 

„PAR ASINS DONORU MATERIĀLO PABALSTU” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  
15.panta pirmās daļas 6.punktu, 43.panta trešo daļu,  

 
I . VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 
1. Saistošie noteikumi nosaka atsevišķu papildus materiālās palīdzības veidu (turpmāk – 
pabalsts), to apmēru, piešķiršanas un saņemšanas kārtību, kā arī lēmumu apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos 
paredzēto pabalstu  Aglonas novadā.  
 
2. Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu Aglonas 
novadā.  
 
3. Šajos noteikumos minētais pabalsts tiek piešķirts neizvērtējot ģimenes (personas) 
ienākumus.  
 
4. Pabalstu izmaksā Aglonas novada dome apstiprinātā budžeta ietvaros. 
 

II. PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 
  
5. Pabalsts donoriem tiek piešķirts personām, kuras ir nodevušas asinis. Izziņai par asins 
nodošanu jābūt izsniegtai ne vēlāk par kalendāro gadu no pabalsta pieprasīšanas dienas. 
 
6. Pabalsta apmērs donoriem par vienu asins nodošanas reizi ir Euro 7,00. Pabalsts donoriem 
tiek izmaksāts pēc katras asins nodošanas reizes, ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc nepieciešamo 
dokumentu iesniegšanas.  
 
7.Pabalsta saņemšanai persona vai tās likumiskais pārstāvis (turpmāk – persona) Aglonas 
novada Sociālajā dienestā iesniedz rakstisku iesniegumu, uzrādot izziņu par asins nodošanu 
un pievienojot kopiju iesniegumam.  
 



III. LĒMUMA PIEŅEMŠANAS, APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS 
KĀRTĪBA 

 
8. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu pieņem Aglonas novada Sociālā dienesta 
vadītāja, pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu 
iesniedzējam paziņo mutvārdos, bet lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu, noformē 
rakstveidā, norādot atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma pārsūdzēšanas termiņu un kārtību.  
 
9. Aglonas novada Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu var 
apstrīdēt Aglonas novada domē, iesniedzot iesniegumu domes priekšsēdētājam. Domes 
pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.  
 
10. Par šo saistošo noteikumu izpildi atbildīgs ir Aglonas novada Sociālais dienests.  
 

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 
  
11. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas likuma „Par 
pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.  
 
 
Aglonas novada domes priekšsēdētāja     Helēna Streiķe 


