
PROJEKTS

Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra saistošie noteikumi Nr.___ 
„Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
43.panta  trešo daļu,

 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 
35.panta trešo un ceturto  daļu 

 
1. Vispār īgie noteikumi

1.1. Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi  „Par Rēzeknes novada pašvaldības
materiālās  palīdzības  pabalstiem”,  turpmāk  tekstā  –  Noteikumi,  nosaka  Rēzeknes
novada pašvaldības materiālā palīdzības pabalstu, turpmāk tekstā – pabalsti, veidus un
apmēru,  kārtību,  kādā  piešķirams  un  izmaksājams  pabalsts,  pieņemto  lēmumu
apstrīdēšanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos
paredzētos pabalstus.

1.2. Noteikumos  paredzētie  pabalsti  tiek  izmaksāti  Sociālā  dienesta  gada  apstiprinātā
budžeta ietvaros.

1.3. Rēzeknes novada pašvaldības izmaksājamo materiālās palīdzības pabalstu veidi:
1.3.1. pabalsts norēķiniem par elektroenerģiju;
1.3.2. pabalsts jaundzimušā aprūpei.

2. Pabalsts norēķiniem par elektroenerģiju
2.1. Pabalstu norēķiniem par elektroenerģiju piešķir:

2.1.1. trūcīgām  personām/ģimenēm,  kuras  ir  līguma  puse  līgumā  ar  valsts  vai
pašvaldības uzņēmumu, kas tieši norēķinās ar AS „Latvenergo” par trūcīgās
personas/ģimenes patērēto elektroenerģiju;

2.1.2. pabalstu norēķiniem par elektroenerģiju piešķir apkures sezonas laikā.
2.2. Pabalsta  apmērs  ir  Ls  41,25 -  500 kWh trūcīgās  personas/ģimenes  elektroenerģijas

apmaksai;
2.3. Lai saņemtu pabalstu, personai jāiesniedz šādi dokumenti:

2.3.1. iesniegums;
2.3.2. īres līguma kopija;
2.3.3. lēmuma par trūcīgās personas/ģimenes statusa noteikšanu kopija.

2.4. Pabalsta izmaksu naudā  pilnībā  aizstāj  ar pabalstu natūrā  (ar uzskaiti naudā),  veicot
samaksu par trūcīgās mājsaimniecības patērējamo elektroenerģiju. 

3. Pabalsts jaundzimušā aprūpei
3.1. Vienreizējo  pabalstu  jaundzimušā  aprūpei  Ls  50,00 apmērā  par  katru  jaundzimušo

bērnu ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem, ja viens no vecākiem reģistrējis
savu dzīvesvietu Rēzeknes novadā pēdējos 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas.

3.2. Vienreizējo  pabalstu jaundzimušā  aprūpei  Ls 100,00 apmērā  par katru jaundzimušo
bērnu ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem, ja abi vecākie reģistrējuši  savu
dzīvesvietu  Rēzeknes novadā pēdējos 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas.

3.3. Tiesības saņemt pabalstu saglabājas sešus mēnešus no bērna piedzimšanas dienas.
3.4. Lai saņemtu pabalstu, vienam no bērna vecākiem, uzrādot personu apliecinošu  



dokumentu, jāsniedz šādi dokumenti:
3.4.1. iesniegums;
3.4.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
3.4.3. izziņas par deklarēto dzīvesvietu.

3.5. Pabalstu jaundzimušā aprūpei nepiešķir:
3.5.1. ja bērns pēc piedzimšanas nodzīvojies mazāk kā septiņas diennaktis;

3.5.2. ja bērna māte normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atteikusies no bērna kopšanas
 un audzināšanas.

4. Lēmuma pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārt ība
4.1. Lēmumu  par  pabalsta  piešķiršanu  pieņem  Sociālais  dienests. Lēmumu  par  pabalsta

piešķiršanu vai atteikumu Sociālais dienests pieņem viena mēneša laikā no dienas, kad
saņemts pieprasītāja iesniegums.

4.2. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu var apstrīdēt, iesniedzot
rakstveida iesniegumu, Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas
komisijā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

5. Noslēguma noteikumi
5.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām”45. panta noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs                                                                                                    M.Švarcs
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