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Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 3.februāra saistošo noteikumu Nr.50 „Par
grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos
noteikumos Nr.12 „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem””
projekta paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1.Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Uz doto brīdi sociālās palīdzības pabalstu veidus un apmēru, pabalstu
piešķiršanas un izmaksas kārtību, personu loku, kurām ir tiesības saņemt
noteikumos minēto sociālo palīdzību nosaka Rēzeknes novada pašvaldības
2009.gada 3.decembra saistošie noteikumi Nr.12 „Par Rēzeknes novada
pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”, turpmāk - Saistošie noteikumi
Nr.12, kuri spēkā no 2010.gada 23.februāra (publicēti Rēzeknes novada
pašvaldības bezmaksas izdevumā „Rēzeknes novada ziņas” 2010.gada
22.februārī).
Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.12 4.2.punktam, pabalstu piešķir
personai/ģimenei, kura saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.marta
noteikumiem Nr.214 ,,Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
persona atzīšanu par trūcīgu” un kuras ienākumi ir zemāki par valstī
noteikto GMI līmeni un ir gatava līdzdarboties savas sociālās situācijas
uzlabošanai.”
Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.12 8.5.punktam vienreizējo pabalstu
ārkārtas situācijā piešķir arī personai, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta
bija Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā, nāves gadījumā, ja
personai nav tiesību uz valsts apbedīšanas pabalstu un saskaņā ar
Civillikumu nav likumīgu apgādnieku. Saskaņā ar 8.5.1.punktu pabalstu
piešķir personai, kura uzņēmusies mirušā apbedīšanu, un vienreizējā
pabalsta ārkārtas situācijā apmērs šādos gadījumos ir 60,00 lati.
Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.12 10.1.1.punktam pabalsta veselības
aprūpei apmērs personām, kurām nepieciešama hemodialīzes procedūra,
transporta pakalpojumu kompensācijai – 80,00 lati gadā.
Saistošo noteikumu Nr.12 4.2.punktā norādītie Ministru kabineta
2009.gada 3.marta noteikumi Nr.214 ,,Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas persona atzīšanu par trūcīgu” un kuras ienākumi ir zemāki par
valstī noteikto GMI līmeni un ir gatava līdzdarboties savas sociālās
situācijas uzlabošanai” spēku zaudējuši 2010.gada 1.aprīlī, stājoties spēkā
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.299 ,,Noteikumi par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu,, un kuras
ienākumi ir zemāki par valstī noteikto GMI līmeni un ir gatava līdzdarboties
savas sociālās situācijas uzlabošanai.”
Pielietojot praksē Saistošos noteikumus Nr.12, Rēzeknes novada
pašvaldība ir konstatējusi, ka būtu nepieciešams vienojoties ar personu
paredzēt pabalsta GMI nodrošināšanai izmaksu naudā daļēji vai pilnībā
aizstāt ar pabalstu natūrā, veicot samaksu par bērnu ēdināšanas izdevumiem
skolā vai pirmskolas audzināšanas iestādē, par pieaugušo ēdināšanas
izdevumiem un par komunālajiem pakalpojumiem

Pielietojot praksē Saistošos noteikumus Nr.12, Rēzeknes novada
pašvaldība ir konstatējusi, ka ņemot vērā Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumā noteiktos sociālās palīdzības sniegšanas principus, būtu
lietderīgi noteikt, ka vienreizējā pabalsta ārkārtas situācijā apmērs
gadījumā, ja personai nav tiesību uz valsts apbedīšanas pabalstu, ir 100,00
lati un pabalsta veselības aprūpei apmērs personām, kurām nepieciešama
hemodialīzes procedūra, transporta pakalpojumu kompensācijai ir 120,00
lati, jo noteiktie pabalstu apmēri ir nepietiekoši, salīdzinot ar esošo
ekonomisko situāciju (cenu pieaugumu).
Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošajos noteikumos
Nr.12, izdodot jaunus Saistošos noteikumus.
Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada __.februāra saistošo
2. Īss projekta satura
noteikumu Nr.__ „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības
izklāsts
2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Rēzeknes novada
pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” projekts, turpmāk - Saistošo
noteikumu projekts, izdots saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3. panta trešo daļu, 35.panta pirmo, trešo, ceturto un
piekto daļu.
Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumus
spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr.12.
Saistošo noteikumu projekts paredz izlīdzināt starpību starp esošo
pabalstu apmēru un pašreizējo ekonomisko situāciju, paredz noteikt
komunālo pakalpojumu izdevumus kā veidu pabalsta aizstāšanai natūrā, kā
arī nodrošina saistošos noteikumu redakciju atbilstoši spēkā esošajiem
ārējiem normatīvajiem aktiem.
Saistošo noteikumu projekta īstenošana ietekmē pašvaldības budžetu,
3. Informācija par plānoto
bet uz doto brīdi nav iespējams veikt konkrētus aprēķinus. Pēc 2010.gada
projekta ietekmi uz
finanšu datiem:
pašvaldības budžetu
1) vienreizējā pabalsta ārkārtas situācijā, personai, kura uzņēmusies
mirušā apbedīšanu, izdevumu daļa budžetā var tikt palielināta par
280 latiem (no 560 latiem uz 840 latiem).
2) pabalsts veselības aprūpei personām, kurām nepieciešama

hemodialīzes
procedūra,
transporta
pakalpojumu
kompensācijai, izdevumu daļa budžetā var tikt palielināta par
1520 latiem (no 1980 latiem uz 3500 latiem).
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi nav nepieciešams
veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.
4. Informācija par plānoto
Ar Saistošo noteikumu projektu tiks atvieglota un uzlabota pabalstu
projekta ietekmi uz
pieejamība novada pašvaldības iedzīvotājiem.
uzņēmējdarbības vidi
Ar Saistošo noteikumu projektu nav noteikta mērķgrupa, uz kuru
pašvaldības teritorijā
attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums.
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.12.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā netika
nodrošināta tādēļ, ka Saistošo noteikumu projekts neierobežo sabiedrības
tiesības, pretēji - uzlabo sociālās palīdzības pieejamību personām.

Domes priekšsēdētāja vietniece

E.Pizāne

