Politiski represētās personas atkārtotas apliecības izsniegšana
Pakalpojuma standarts
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Pakalpojuma nosaukums,
atbilstoši pakalpojumu
sarakstam
Pakalpojuma turētāja
nosaukums
Pakalpojuma
funkcija/uzdevums
Pakalpojuma būtības īss
apraksts

Pakalpojuma saņēmējs
(fiziska/juridiska
persona)
Pakalpojuma saņēmēja
apraksts (ja definēti
specifiski kritēriji)
Normatīvie akti, kas
reglamentē pakalpojuma
sniegšanu (valsts,
pašvaldību līmeņa,
iekšējie)

Pakalpojuma saņemšanai
nepieciešamie dokumenti
Pakalpojuma
pieprasīšanai
nepieciešamās veidlapas
(pievieno paraugu)
Pakalpojuma sniegšanas
valoda
Pakalpojuma saņemšanas
termiņš (darba dienās)
Maksas/ bezmaksas
pakalpojums
Administratīvais process
Pārsūdzības iespējas
Atgādinājums

Politiski represētās personas atkārtotas apliecības
izsniegšana
Ilūkstes novada pašvaldība
Nodrošināt politiski represētās personas apliecības
izsniegšanu
Apliecības nozaudēšanas gadījumā, uz personas
iesnieguma pamata Ilūkstes novada pašvaldība
sagatavo
pieprasījumu
atkārtotas
apliecības
izgatavošanai.
Pakalpojuma rezultāts ir politiski represētās personas
apliecība
Fiziska persona

Personas, kurām piešķirts politiski represētas
personas statuss
-Likums „Par politiski represētās personas statusa
noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā
cietušajiem”.
-Ministru kabineta 1996.gada 22.oktobra noteikumi
Nr.408 „Noteikumi par politiski represēto personu
uzskaiti, politiski represēto personu apliecību
izsniegšanu un minēto apliecību uzskaiti”
Iesniegums
Divas fotokartītes (3x4 cm).
Iesniegums

Latviešu
15
Bezmaksas

Ir
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Brīdinājums
Pakalpojuma
autentifikācijas līmenis
Dzīves situācija
Pakalpojuma
pieprasīšanas veidi
Ja klātienē, tad visas
pakalpojuma
pieprasīšanas vietas, to
adrese un darba laiks

Apliecība, politiski represētas personas
Klātiene
Pasts
Ilūkste novada pašvaldības pakalpojumu centros
Ilūkstē, Brīvības iela 13
Subatē, 1.Maija iela 1
Eglainē, Stendera iela 7
Šēderē, Alejas iela 4
Dvietē
Bebrenē „Pagastmāja”
Pilskalnē, Parka iela -3
Darba laiks:
Pirmd., Trešd., Cet. 8.00-12:00 un 12:30-16.30
Otrd. 8.00-12:00 un 12:30-17.30
Piektd. 8.00-12:00 un 12:30-15.30
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Ja elektroniski, tad epasta adrese
Ja pa pastu, tad pasta
adrese

dome@ilukste.lv
Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrs,
Brīvības iela-7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

Pakalpojuma saņemšanas
veidi
Ja klātienē, tad visas
pakalpojuma saņemšanas
vietas, to adrese un darba
laiks

Klātiene

Ja citi veidi (telefoniski,
tiešsaiste, epakalpojums), norāda

-

Ilūkste novada pašvaldības pakalpojumu centrā
Ilūkstē, Brīvības iela 13
Darba laiks:
Pirmd., Trešd., Cet. 8.00-12:00 un 12:30-16.30
Otrd. 8.00-12:00 un 12:30-17.30
Piektd. 8.00-12:00 un 12:30-15.30

