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APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes
2012.gada 2.februāra sēdē
(protokols Nr.3, 2.§)
ar precizējumiem, kas izdarīti
Rēzeknes novada domes
2012.gada 5.aprīļa sēdē
(protokols Nr.7, 7.§)
Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 2.februāra saistošie noteikumi Nr.70
„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos
noteikumos Nr.12 „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem””
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu,
35.panta trešo, ceturto un piekto daļu

1. Izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos
noteikumos Nr.12 „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”,
turpmāk - tekstā Saistošie noteikumi:
1.1. Svītrot Saistošo noteikumu 11.1.punkta 11.1.5.apakšpunktu.
1.2. Saistošo noteikumu 14.1.7.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„14.1.7. darbspējīgie ģimenes locekļi nepiedalās vai atsakās piedalīties darba un
sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos.”
1.3. Saistošo noteikumu 14.2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„14.2. Par īpašumu, papildus 2010.gada 30.marta Ministru kabineta noteikumos
Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu”, noteiktajiem gadījumiem neuzskata:
14.2.1. īpašumā esošu lauksaimniecībā izmantojamo zemi 50000 m² vienai
personai un 30000 m² uz katru nākamo ģimenes locekli;
14.2.2. īpašumā esošu meža īpašumu, ja tā platība nepārsniedz 30000 m² un
ja ir liegta mežsaimnieciskā darbība un kompensācija par šo liegumu
nav saņemta vismaz 3 (trīs) gadi;
14.2.3. īpašumā esošu individuālajai dzīvojamo māju apbūvei (nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa kods 0601) paredzēto zemi, ja tās
kadastrālā vērtība nepārsniedz Ls 2000 (divi tūkstoši lati), uz tās
atrodas dzīvojamās ēkas ar palīgēkām un tas ir vienīgais
ģimenes/personas nekustamais īpašums;
14.2.4. īpašumā esošas ēkas, kuras netiek klasificētas kā dzīvojamās ēkas,
kurās nav dzīvojamo telpu pastāvīgai vai sezonas rakstura

dzīvošanai, un kuras ir funkcionāli piederīgas dzīvojamajai ēkai
(pirts, klēts, kūts, šķūnis, nojume, siltumnīca, ēka dārza inventāra un
sadzīves priekšmetu glabāšanai u.tml.).”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.
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