
Projekts 
      

APSTIPRINĀTI 
                                                                                     Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2011.gada __.decembra sēdē 
                                                                                     (protokols Nr.__, __.§) 

 
       Rēzeknes novada pašvaldības  2011.gada __.decembra saistošie noteikumi Nr.___ 
„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības  2011.gada 17.februāra saistošajos 
noteikumos Nr.52 „ Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem”” 
 

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

 
1. Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības  2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.52 

„Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem”, turpmāk tekstā - 
Saistošie noteikumi, šādus grozījumus: 

 
1.1. Papildināt Saistošo noteikumu ar 1.3.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„1.3.3. pabalsts politiski represētajām personām;” 
1.2. Papildināt Saistošo noteikumu ar 1.3.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„1.3.4. pabalsts pirmklasniekiem.” 
1.3. Izteikt Saistošo noteikumu 2.2.punktu šādā redakcijā: 

„2.2. Pabalsta apmērs atbilst 500 kWh vērtībai.” 
1.4. Papildināt Saistošos noteikumus ar 3.2.¹ punktu šādā redakcijā: 

„3.2.¹ Divu un vairāk bērnu (dvīnīšu, trīnīšu, utml.) piedzimšanas gadījumā vienreizējo 
pabalstu jaundzimušā aprūpei Ls 500,00 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.” 

1.5. Papildināt Saistošos noteikumus ar 3.2.2 punktu šādā redakcijā: 
„3.2.2 Divu un vairāk bērnu (dvīnīšu, trīnīšu, utml.) piedzimšanas gadījumā vienreizējo 

pabalstu jaundzimušā aprūpei Ls 1000,00 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.” 

1.6. Papildināt Saistošos noteikumus ar sadaļu 3.¹ - Pabalsts politiski represētajām personām 
- šādā redakcijā: 
„3.¹ Pabalsts politiski represētajām personām 
3.¹1. Pabalsts politiski represētajām personām tiek piešķirts Ls 25,00 apmērā ar mērķi 

sniegt atbalstu pabalsta saņēmējiem veselības uzlabošanas izdevumu segšanai. 
3.¹2. Pabalstu piešķir Sociālais dienests kārtējā gada budžeta izdevumu tāmes ietvaros. 
3.¹3. Tiesības saņemt šajos noteikumos paredzēto pabalstu ir personām, kuras savu 

pamata dzīvesvietu deklarējušas Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā. 

3.¹4. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi kalendāra gadā, martā vai jūnijā bez pabalsta 
saņēmēja ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas. Sociālais dienests 
nodrošina pabalsta izmaksas laika paziņošanu pabalsta saņēmējam. 

3.¹5. Lai saņemtu pabalstu pabalsta saņēmējam jāiesniedz iesniegums Sociālajam 
dienestam, uzrādot personu un politiski represētās personas statusu apliecinoši 
dokumenti. 

3.¹6. Sociālais dienests salīdzina personas iesniegumā norādītos datus ar sociālās 
palīdzības administrēšanas elektroniskajā sistēmā iekļautajiem personas datiem. 

3.¹7. Ja attaisnojošu iemeslu dēļ pabalsts nav pieprasīts, to var pieprasīt līdz kārtējā gada 
beigām.” 

1.7. Papildināt Saistošos noteikumus ar sadaļu 3.2 - Pabalsts pirmklasniekiem - šādā 
redakcijā: 



„3.² Pabalsts pirmklasniekiem 
3.²1. Pabalsts vispārizglītojošo skolu pirmklasniekiem tiek piešķirts vienu reizi gadā Ls 

10,00 apmērā pirms mācību gada sākuma skolas piederumu komplekta iegādei 
bez iesnieguma un neizvērtējot skolēnu vecāku materiālo stāvokli. 

3.²2. Skolas piederumu komplektu iegādi nodrošina Izglītības pārvalde, bet finansē no 
Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem gada budžeta tāmes ietvaros. 

3.²3. Skolas piederumu komplekts tiek izsniegts skolēniem, kuri apmeklē Rēzeknes 
novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes neatkarīgi no deklarētās 
dzīvesvietas. 

 
2. Saistošie noteikumi stājās spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā. 


