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Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 1.decembra saistošo noteikumu Nr.65 

„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos 
Nr.52 „Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem”” projekta 

paskaidrojuma raksts 
 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Uz doto brīdi personu loku, kurām ir tiesības saņemt materiālā 
palīdzības pabalstus, to veidus un apmēru, kārtību, kādā tiek 
piešķirts un izmaksāts pabalsts, pieņemto lēmumu apstrīdēšanas 
kārtību nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra 
saistošie noteikumi Nr.52 „Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālās 
palīdzības pabalstiem”, turpmāk - Saistošie noteikumi Nr.52, kuri spēkā 
no 2011.gada 21.aprīļa (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības 
bezmaksas izdevumā „Rēzeknes novada ziņas” 2011.gada 20.aprīlī). 

Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.52  2.2.punktam, pabalsta apmērs 
ir Ls 41,25 - 500 kWh trūcīgās personas/ģimenes elektroenerģijas 
apmaksai. Ar 2011.gadu noteikts cits samaksas apmērs kWh. Līdz 
ar to noteiktais pabalsta apmērs naudas izteiksmē neatbilst 500 
kWh samaksas apmēram.  

Pielietojot praksē esošo materiālās palīdzības pabalstu sistēmu 
Rēzeknes novada pašvaldība ir konstatējusi, ka ir nepieciešams 
materiāli atbalstīt atsevišķas grupas – politiski represētās personas – 
radot pabalstu veselības uzlabošanas izdevumu segšanai. 

Tāpat Rēzeknes novada pašvaldība piemērojot esošo Saistošo 
noteikumu Nr.52 3.sadaļu „Pabalsts jaundzimušā aprūpei” ir 
konstatējusi, ka nepieciešams paredzēt lielāku pabalsta apmēru 
vecākiem, kuru ģimenēs piedzimst dvīnīši vai trīnīši, lai atbalstītu bērnu 
dzimstību ģimenēs. Faktiski Rēzeknes novada pašvaldība ar atsevišķu 
lēmumu sniedza atbalstu, piešķirot vienreizēju pabalstu Ls 3000,00 
apmērā Rēzeknes novadā dzīvojošiem vecākiem, kuru ģimenē 2011.gadā 
dzima trīnītes.  

Praksē Rēzeknes novada pašvaldība ar atsevišķu lēmumu katru gadu 
pirmklasniekiem, uzsākot mācības, piešķir pabalstu - Ls 10,00 - skolas 
piederumu komplekta iegādei. Ar pašvaldības ārēju normatīvo 
aktu šī pabalsta piešķiršana nav reglamentēta. 

Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošajos 
noteikumos Nr.52, izdodot jaunus saistošos noteikumus. 



2. Īss projekta satura 
izklāsts 

 

Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada __.decembra saistošo 
noteikumu Nr.__ „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 
Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra saistošajos 
noteikumos Nr.52 „Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālās 
palīdzības pabalstiem”” projekts , turpmāk - Saistošo noteikumu 
projekts, izdots saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo 
daļu. 

Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis –  izdarīt grozījumus 
spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr.52. 

Ar Saistošo noteikumu projekta tiesisko regulējumu tiks sniegta 
materiālā palīdzība politiski represētām personām, kā arī nodrošināta 
iespēja atbalstīt ģimenes, kuru bērni uzsāk mācības pirmajā klasē. Tāpat 
ar Saistošo noteikumu projekta tiesisko regulējumu tiks nodrošināts 
īpašs atbalsts dvīnīšu, trīnīšu, utml. ģimenēm, kā arī redakcionāli 
precizēts Saistošo noteikumu Nr.52  2.2.punkts. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu projekta īstenošana ietekmē pašvaldības 
budžetu, bet uz doto brīdi nav iespējams veikt konkrētus aprēķinus. 
Prognozējami šādas izdevumu summas: 

1. Pabalstu trūcīgām personām/ģimenēm 500 kWh patērējamās 
elektroenerģijas apmaksai vienai mājsaimniecībai kopējais apmērs 
2012.gadā palielināsies par Ls 1000,00.  

Kopējā finansējuma summa Ls 4500,00. 
2. Pabalsts jaundzimušo dvīnīšu, trīnīšu aprūpei: 
1) divu un vairāk bērnu (dvīnīšu, trīnīšu, utml.) piedzimšanas 

gadījumā vienreizējo pabalstu jaundzimušā aprūpei Ls 500,00 par katru 
jaundzimušo bērnu vienam no vecākiem, ja viens no vecākiem reģistrējis 
savu dzīvesvietu Rēzeknes novada pašvaldībā pēdējos 12 mēnešus pirms 
pabalsta pieprasīšanas; 

2) divu un vairāk bērnu (dvīnīšu, trīnīšu, utml.) piedzimšanas 
gadījumā vienreizējo pabalstu jaundzimušā aprūpei Ls 1000,00 par katru 
jaundzimušo bērnu vienam no vecākiem, ja abi vecākie reģistrējuši savu 
dzīvesvietu Rēzeknes novada pašvaldībā pēdējos 12 mēnešus pirms 
pabalsta pieprasīšanas. 

Kopējā finansējuma summa Ls 3000,00. 
3. Pabalsts politiski represētām personām - Ls 25,00 apmērā vienai 

personai veselības uzlabošanas izdevumu segšanai. 
Kopējā finansējuma summa Ls 3600,00. 
4. Pabalsts vispārizglītojošo skolu pirmklasniekiem - Ls 10,00 

apmērā pirms mācību gada sākuma skolas piederumu komplekta iegādei 
bez iesnieguma un neizvērtējot skolēnu vecāku materiālo stāvokli. 
Pabalsta piešķiršana paredzēta izsniedzot skolas piederumu 
komplektu. 

Kopējā finansējuma summa Ls 2300,00. 
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi nav 

nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Ar Saistošo noteikumu projektu ir noteiktas mērķgrupas, uz kurām 
attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums: 

1) trūcīgās personām/ģimenēm, kurām nebija iespējas iekļauties 
sociālā atbalsta kampaņā 2009.-2010.gada apkure sezonas laikā, 
saņemot dāvanu kartes „Elektrības norēķinu karte – 500 kWh”; 

2) jaundzimušo dvīnīšu, trīnīšu vecāki, kuru deklarētā dzīvesvieta 
ir Rēzeknes novadā; 

3) politiski represētās personas; 
4) bērni, kuri uzsāk mācības Rēzeknes novada pašvaldības 

vispārējās izglītības iestāžu pirmajās klasēs neatkarīgi no 
deklarētās dzīvesvietas. 



5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Personas Saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos var 
griezties Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā un pašvaldības 
pagastu pārvaldēs. 

Persona pabalsta saņemšanai iesniedz iesniegumu Rēzeknes novada 
pašvaldības Sociālajā dienestā vai pagastu pārvaldēs, uzrādot Saistošo 
noteikumu projektā norādītos dokumentus. Pēc dokumentu saņemšanas 
Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai 
atteikumu piešķirt pabalstu. 

Sociālā dienesta lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu personas ir 
tiesīgas pārsūdzēt Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu 
apstrīdēšanas komisijā, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 
normām. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā tika 
nodrošināta informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības 
mājas lapas un Rēzeknes novada pašvaldības pagasta pārvalžu 
starpniecību, lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par 
papildinājumiem vai grozījumiem Saistošo noteikumu projektā. 

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu: nav saņemti 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                                        M.Švarcs 
 


