
Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada ___.februāra saistošo noteikumu Nr.__
 „Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem”

projekta paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Rēzeknes  novada pašvaldības  2011.gada __.februāra  saistošo  noteikumu
Nr.___  „Par  Rēzeknes novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem”
projekts, turpmāk - Saistošo noteikumu Nr.___ projekts, izstrādāts pamatojoties
uz  „ Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 35. panta trešās un
ceturtās daļas deleģējumu.

Jaunie saistošie noteikumi izstrādāti:
1)  lai materiāli atbalstītu trūcīgās personas/ģimenes, kurām nebija iespējas

iekļauties  sociālā  atbalsta  kampaņā  2009.-2010.gada  apkure  sezonas
laikā, saņemot dāvanu kartes „Elektrības norēķinu karte – 500 kWh”;

2) lai atbalstītu bērnu dzimstību ģimenēs.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošo noteikumu Nr.___ projekts nosaka materiālās palīdzības pabalstu
veidus un apmēru, personu loku, kurām ir tiesības saņemt paredzētos pabalstus
šajos noteikumos paredzētā kārtībā.

Saistošo  noteikumu  Nr.___  projektu  tiesisko  regulējumu  tiks  sniegta
materiālā  palīdzība tām trūcīgām personām/ģimenēm,  kurām nebija  iespējas
saņemt dāvanu kartes „Elektrības norēķinu karte – 500 kWh” 2009.-2010. gada
apkures  sezonas  laikā,  kā  arī  nodrošināta  iespēja  radīt  motivāciju  ģimenei
uzņemties bērna audzināšanu.

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.  Pabalsts  trūcīgām  personām/ģimenēm,  500  kWh  patērējamās
elektroenerģijas apmaksai Ls 41,25 apmērā vienai mājsaimniecībai, 

kopā Ls 3500,00.
2. Pabalsts jaundzimušā aprūpei:
1)  vienreizējais  pabalsts  jaundzimušā  aprūpei  Ls  50,00  par  katru

jaundzimušo bērnu vienam no vecākiem, ja viens no vecākiem reģistrējis savu
dzīvesvietu Rēzeknes novada pašvaldībā  pēdējos 12 mēnešus pirms pabalsta
pieprasīšanas;

2)  vienreizējais  pabalsts  jaundzimušā  aprūpei  Ls  100,00  par  katru
jaundzimušo  bērnu  vienam  no  vecākiem,  ja  abi  vecākie  reģistrējuši  savu
dzīvesvietu Rēzeknes novada pašvaldībā  pēdējos 12 mēnešus pirms pabalsta
pieprasīšanas,

kopā Ls 10 000,00.
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  Nr.___  projektu  ir  noteikta  mērķgrupa,  uz  kuru
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  bērnu  vecāki,  kuru  deklarētā  dzīvesvieta  ir  Rēzeknes
novadā 



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,  pievienojot  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: 

Domes priekšsēdētājs                                                             M.Švarcs


