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Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.22 „Par 

grozījumu 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 materiālās palīdzības pabalstu veidus un apmēru, pabalstu 

piešķiršanas un izmaksas kārtību, personu loku, kurām ir tiesības saņemt 

noteikumos minēto materiālo palīdzību 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 

Nr.2 (08)). 
Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.52  1.3.1.punktam, viens no Rēzeknes 

novada pašvaldības izmaksājamo materiālās palīdzības pabalstu veidiem ir 

pabalsts norēķiniem par elektroenerģiju. Savukārt, Saistošo noteikumu Nr.52 

2.nodaļa „Pabalsts norēķiniem par elektroenerģiju”, nosaka piešķiramā pabalsta 

apmēru un pabalsta piešķiršanas kārtību.  

Iepriekšminētā pabalsta iekļaušanu Saistošajos noteikumos Nr.52, noteica 

A/S Latvenergo rīkotā sociālā atbalsta kampaņa, kuras laikā trūcīgo personu 

ģimenēm tika piešķirtas dāvanu kartes - „Elektrības norēķinu kartes– 500 kWh” 

un biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” un Rēzeknes novada pašvaldības 

noslēgtie dāvinājuma līgumi. Atbilstoši šiem līgumiem dāvanu kartes nevarēja 

saņemt trūcīgo personu/ģimenes, kuras ir līguma puse līgumā ar valsts vai 

pašvaldības uzņēmumu, kas tieši norēķinās ar AS „Latvenergo” par trūcīgās 

personas/ģimenes patērēto elektroenerģiju. 
Sakarā ar to, ka 2013.gada 31.decembrī noslēdzas A/S Latvenergo sociālā 

atbalsta kampaņa, aktualitāti zaudē arī Saistošo noteikumu Nr.52  1.3.1.punktā 

paredzētā pabalsta norēķiniem par elektroenerģiju piešķiršana. 

Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošajos noteikumos 

Nr.52, izdodot jaunus Saistošos noteikumus.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada __.decembra saistošo noteikumu 

Nr.__ „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra 

saistošajos noteikumos Nr.52 „Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālās 

palīdzības pabalstiem”” projekts, turpmāk - Saistošo noteikumu projekts, 

izstrādāts pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešās daļas 

deleģējumu. 

Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumus spēkā 

esošajos Saistošajos noteikumos Nr.52. 

Saistošo noteikumu projekts nosaka, ka  materiālās palīdzības pabalsts tām 

mājsaimniecībām, kurām nebija iespējas saņemt  dāvanu kartes „Elektrības 

norēķinu karte – 500 kWh”  Latvenergo sociālās kampaņas ietvaros ir zaudējis 

aktualitāti, sakarā ar kampaņas noslēgšanos. 
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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. Prognozējams izdevumu 

summas samazinājums par Ls 4565,00. 

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 noteikta mērķgrupa, uz kuru 

attiecināms Saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums: trūcīgo 

personu/ģimenes, kurām nebija tieši slēgti līgumi ar AS Latvenergo. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Personas Saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos var 

griezties Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā. 

Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina 

līdzšinējo kārtību, kas noteikta ar Saistošajiem noteikumiem Nr.52. 

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 
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