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Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

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 14.2.punkta 14.2.1. un 14.2.2.apakš- 
punktiem, ģimenes/personas ienākumu, materiālā stāvokļa novērtēšanai 
un pabalsta saņemšanai par īpašumu saistošo noteikumu izpratnē nav 
uzskatāms: zeme un mežs, kas tiek izmantots tikai ģimenes 
pamatvajadzību apmierināšanai; kā arī saimniecības ēkas, kas 
funkcionāli nepieciešamas mājsaimniecības uzturēšanai. 

Pielietojot praksē Saistošos noteikumus Nr. 12, Rēzeknes novada 
pašvaldība ir konstatējusi, ka sociālās palīdzības sistēmu pilnveidošanai un 
sociālās palīdzības mērķa – palīdzība sociāli neaizsargātām, trūcīgām ģimenēm/ 
personām – sasniegšanai, būtu lietderīgi  precizēt īpašumā vai valdījumā 
lauksaimniecībā izmantojamo zemes, apbūves zemes, meža īpašumu 
platības, kas netiktu uzskatīts par īpašumu ģimenes/personas ienākumu, 
materiālā stāvokļa novērtēšanai un pabalsta saņemšanai. 

Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošajos noteikumos 
Nr.12, izdodot jaunus saistošos noteikumus 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

 

Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada __ decembra saistošo noteikumu 
Nr.__ „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 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 precizēt personu īpašumā vai 
valdījumā esošo lauksaimniecībā izmantojamās zemes, apbūves zemes, meža 
īpašumu platības, kas netiktu uzskatīts par īpašumu ģimenes/personas 
ienākumu, materiālā stāvokļa novērtēšanai un pabalsta saņemšanai. 

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu 

        Saistošo noteikumu projekta īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu 
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 tiks uzlabota pabalstu piešķiršanas sistēma 
novada pašvaldības iedzīvotājiem. 

Ar Saistošo noteikumu projektu nav noteikta mērķgrupa, uz kuru 
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 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


