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APSTIPRINĀTI  

                                                                                     Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2009.gada 3.decembra sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.16, 2.§) 

ar precizējumiem Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2009.gada 29.decembra sēdē 

                                  (protokols Nr.18, 32.§) 

 

ar grozījumiem 

Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2010.gada 4.decembra sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.5, 1.§) 

 

ar grozījumiem 

Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2010.gada 15.aprīļa sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.8, 1.§) 

 

ar grozījumiem 

Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2011.gada 6.janvāra sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.1, 1.§) 

 

ar grozījumiem 

Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2011.gada 3.februāra sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.4, 1.§) 

 

ar grozījumiem 

Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2011.gada 20.oktobra sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.21, 4.§) 

 

ar grozījumiem 

Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2011.gada 1.decembra sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.24, 1.§) 

 

ar grozījumiem 

Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2012.gada 2.februāra sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.3, 2.§) 

ar precizējumiem Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2012.gada 5.aprīļa sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.7, 7.§) 

 

ar grozījumiem 

Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2012.gada 21.jūnija sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.12, 1.§) 

 

ar grozījumiem 
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Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2013.gada 7.februāra sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.4, 2.§) 

 

ar grozījumiem 

Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2013.gada 17.oktobra sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.26, 4.§) 

 

ar grozījumiem 

Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2014.gada 30.aprīļa sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.11, 3.§) 

 

ar grozījumiem 

Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2014.gada 7.augusta sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.18, 1.§) 

 

Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošie noteikumi Nr.12  

„Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” 

 
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un  

sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo,  

ceturto un piekto daļu  

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 

sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsti) veidus un apmēru, pabalstu 

piešķiršanas un izmaksas kārtību, personu loku, kurām ir tiesības saņemt noteikumos 

minēto sociālo palīdzību, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.  

1.2. Pabalstus piešķir maznodrošinātām vai trūcīgām personām/ģimenēm, kuras savu pamata 

dzīvesvietu deklarējušas Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

1.3. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests. 

1.4. Sociālā palīdzība tiek piešķirti reģistra kārtībā, pamatojoties uz Sociālā dienesta 

pieņemtajiem lēmumiem. 

1.5. Sociālais dienests ir tiesīgs izmaksāt pabalstus pēc tam, kad ir nodrošināta garantētā iztikas 

minimuma un dzīvokļa pabalsta izmaksa.  

1.6. Noteikumos paredzētie pabalsti tiek izmaksāti Sociālā dienesta gada apstiprinātā budžeta 

ietvaros. 

 

2. Noteikumos lietotie termini 

2.1. Novada iedzīvotāji – Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu 

deklarējušās personas. 

2.2. Ģimene - personu grupa, ko saista radniecība vai citas personiskas attiecības, kas mitinās 

vienā dzīvojamā vienībā (mājā, dzīvoklī u.t.t.) un to kopīgi uztur, kam kopēji izdevumi 

uzturam. 

2.3. Vientuļš pensionārs - persona, kura saņem vecuma vai invaliditātes pensiju un kurai nav 

likumīgu apgādnieku. 

2.4. Likumīgais apgādnieks – persona, kurai Civillikuma izpratnē ir pienākums rūpēties par 

radinieku.  

2.5. Līdzdarbības pienākumi - patiesu ziņu sniegšana, pakļaušanās medicīniskajai 

izmeklēšanai, ārstēšanās un atveseļošanās pasākumu pildīšana, iesaistīšanās nodarbinātību 

veicinošos pasākumos, piedalīšanās sabiedriskajos darbos, personiska ierašanās un regulāru 

kontaktu uzturēšana ar Sociālā dienesta sociālo darbinieku. 
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2.6. Ārkārtas situācija – stihiska nelaime, ugunsgrēks, plūdi, vētra un citi iepriekš neparedzēti 

apstākļi. 

2.7. GMI - garantētais minimālais ienākums. 

 

                       3. Rēzeknes novada pašvaldībā izmaksājamie sociālo pabalstu veidi 

3.1. Valsts noteiktie sociālie pabalsti: 

3.1.1. pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai; 

3.1.2. dzīvokļa pabalsts; 

3.1.3. pabalsts pilngadību sasniegušiem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem; 

3.1.4. pabalsts audžuģimenēm. 

3.2. Rēzeknes novada domes noteiktie sociālie pabalsti: 

3.2.1. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā; 

3.2.2. pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai; 

3.2.3. pabalsts veselības aprūpei. 

 

4. Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai 

4.1. Rēzeknes novadā noteiktais GMI līmenis 1 (vienai) personai atbilst valstī noteiktā GMI 

līmenim. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 

7.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.98, kas stājas spēkā 2013.gada 27.martā; ar 

grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra 

saistošajiem noteikumiem Nr.11, kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī; ar grozījumiem, kas 

izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 7.augusta saistošajiem noteikumiem 

Nr.34, kas stājās spēkā 2014.gada 6.septembrī) 

4.1.1. Svītrots ar Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 7.augusta saistošajiem noteikumiem 

Nr.34, kas stājās spēkā 2014.gada 6.septembrī;  

4.1.2. Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 7.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.34, kas 

stājās spēkā 2014.gada 6.septembrī; 

4.1.3. Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 7.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.34, kas 

stājās spēkā 2014.gada 6.septembrī; 

4.1.4. Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 7.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.34, kas 

stājās spēkā 2014.gada 6.septembrī.  

4.2. Pabalstu piešķir personai/ģimenei, kura saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.marta 

noteikumiem Nr.299 ,,Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu” atzīta par trūcīgu, un kuras ienākumi ir zemāki par valstī noteikto GMI līmeni un ir 

gatava līdzdarboties savas sociālās situācijas uzlabošanai. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 3.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.50, kas 

stājas spēkā 2011.gada 21.aprīlī) 

4.3. Pabalsta piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumi 

Nr.550 ,,Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams un izmaksājams pabalsts garantētā minimālā 

ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdalību”. 

4.3.1 Piešķirot pabalstu  GMI nodrošināšanai, pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā, pēc 

vienošanās ar personu, var aizstāt ar pabalstu natūrā (ar uzskaiti naudā), veicot samaksu 

par bērnu ēdināšanas izdevumiem  skolā vai pirmskolas audzināšanas iestādē, par 

pieaugušo ēdināšanas izdevumiem un par komunālajiem pakalpojumiem. (ar grozījumiem, 

kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 3.februāra saistošajiem 

noteikumiem Nr.50, kas stājas spēkā 2011.gada 21.aprīlī) 

4.4. Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā līdz mēneša pēdējam datumam.  

 

5. Dzīvokļa pabalsts 

5.1. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts apkures maksājumu daļējai segšanai vai kurināmā iegādei. 

Pabalstu piešķir, ja persona/ģimene faktiski dzīvo dzīvoklī, kurā ir reģistrējusi savu 

pastāvīgo dzīvesvietu. 
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5.2. Dzīvokļa pabalstu var izmaksāt pabalsta pieprasītājam vai pārskaitīt pakalpojumu sniedzēja 

vai kurināmā piegādātāja kontā.  

5.3. Dzīvokļa pabalstu piešķir tikai gadījumos, ja visi darbspējīgie ģimenes locekļi, kuri ir 

bezdarbnieki, iesaistās līdzdarbības pienākumu veikšanā.  

5.4. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir: 

5.4.1. personai/ģimenei ar bērniem, kurai piešķirts trūcīgās ģimenes statuss; (ar grozījumiem, 

kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 4.marta saistošajiem 

noteikumiem Nr.19, kas stājas spēkā 2010.gada 26.martā) 

5.4.2. nestrādājošam 1., 2. un 3. grupas invalīdam, kuram saskaņā ar Civillikumu nav likumīgu 

apgādnieku, kurš saņem invaliditātes pensiju un kura mēneša ienākumi nepārsniedz 

184,97 euro; (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 

17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.11, kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī) 

5.4.3. nestrādājošam vientuļam pensionāram, kuram saskaņā ar Civillikumu nav likumīgu 

apgādnieku un kura mēneša ienākumi nepārsniedz 170,74 euro; (ar grozījumiem, kas 

izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem 

Nr.11, kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī) 

5.4.4. bārenim un bez vecāku gādības palikušiem bērnam pēc pilngadības sasniegšanas, ja viņš 

turpina mācīties līdz 24 gadu vecumam. 

5.5. Dzīvokļa pabalsta apmērs ir 99,60 euro apkures sezonā, neatkarīgi no tā dzīvojamā platība 

tiek apkurināta individuāli, vai centralizēti. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes 

novada pašvaldības 2011.gada 6.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.48, kas stājas 

spēkā 2011.gada 26.februārī; ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 

2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.11, kas stājās spēkā 2014.gada 

1.janvārī) 

5.5.1. Svītrots ar Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 6.janvāra saistošajiem noteikumiem 

Nr.48, kas stājās spēkā 2011.gada 26.februārī;  

5.5.2. Svītrots ar Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 6.janvāra saistošajiem noteikumiem 

Nr.48, kas stājās spēkā 2011.gada 26.februārī.  

5.6. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu tā pieprasītājam Sociālajam dienesta darbiniekam: 

5.6.1. jāuzrāda personu apliecinošs dokuments; 

5.6.2. jāiesniedz rakstveida iesniegums; 

5.6.3. jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija; 

5.6.4. jāiesniedz dokumenti, kas apliecina personas, tās laulātā un to personu ienākumus un 

materiālo stāvokli, ar kurām ir kopējie izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā 

mājoklī, kā arī atsevišķi dzīvojošu apgādnieku ienākumus un materiālo stāvokli 

apliecinoši dokumenti; 

5.6.5. Svītrots ar Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 20.oktobra saistošajiem 

noteikumiem Nr.60, kas stājās spēkā 2011.gada 18.novembrī; 

5.6.6. jāuzrāda pensijas apliecība, invalīda apliecība vai bāreņa apliecība; 

5.6.7. Sociālais dienests personas iesniegtajiem dokumentiem pievieno lēmumu par trūcīgās 

personas/ģimenes statusa noteikšanu. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada 

pašvaldības 2011.gada 20.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.60, kas stājās spēkā 

2011.gada 18.novembrī) 

5.7. Sociālajam darbiniekam ir tiesības pieprasīt no personas papildu informāciju, ja tas 

nepieciešams lēmuma pieņemšanai. 

5.8. Dzīvokļa pabalstu piešķir ar mēnesi, kurā saņemts pieprasītāja iesniegums. 

 

6. Pabalsts pilngadību sasniegušiem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem 

6.1. Tiesības saņemt pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, sadzīves priekšmetu un mīkstā 

inventāra iegādei ir pilngadību sasniegušiem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem 

bērniem, par kuriem lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmušas Rēzeknes novada 

bāriņtiesas. 
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6.2. Pabalsta piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2005.gada. 15.novembra noteikumi 

Nr.857 ,,Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam 

bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 

noteiktajā kārtībā. Ja bērns turpina mācīties, neizmantotās garantijas tiek saglabātas visu 

mācību laiku, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. 

6.3. Pabalsta apmēri: 

6.3.1. vienreizējs pabalsts pastāvīgās dzīves uzsākšanai - 2 (divu) valstī noteikto sociālā 

nodrošinājuma pabalstu apmērā, invalīdiem kopš bērnības – 199,20 euro; (ar 

grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra 

saistošajiem noteikumiem Nr.11, kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī)  

6.3.2. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai - valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta 

apmērā , invalīdiem kopš bērnības – 85,37 euro mēnesī, ja bērns sekmīgi turpina mācības 

vispārējās vidējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādēs. (ar grozījumiem, kas 

izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem 

Nr.11, kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī) 

 

7. Pabalsts audžuģimenēm 

7.1. Pabalstu audžuģimenēm piešķir Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu 

Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” noteiktajā kārtībā attiecībā uz bērniem, par kuru 

ievietošanu audžuģimenē, lēmumu pieņēmušas Rēzeknes novada bāriņtiesas.  

7.2. Sociālais dienests slēdz līgumu ar audžuģimeni par bērniem, kuru deklarētā pamata 

dzīvesvieta pirms lēmuma pieņemšanas ir bijusi Rēzeknes novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā. 

7.3. Pabalsta audžuģimenei veidi un apmērs: 

7.3.1. ikmēneša pabalsta apmērs bērna uzturam – 156,00 euro; (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.11, kas 

stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī; ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada 

pašvaldības 2014.gada 30.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.29, kas stājās spēkā 

2014.gada 19.jūnijā) 

7.3.2. pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei – 256,00 euro gadā, no kuriem 128,00 euro 

izmaksā desmit darba dienu laikā no līguma par bērna ievietošanu audžuģimenē 

parakstīšanas dienas (izņemot gadījumus, kad bērns tiek ievietots audžuģimenē uz laiku, 

kas mazāks par mēnesi), bet sākot ar septīto ievietošanas mēnesi 21,00 euro mēnesī; (ar 

grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra 

saistošajiem noteikumiem Nr.11, kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī; ar grozījumiem, 

kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 30.aprīļa saistošajiem 

noteikumiem Nr.29, kas stājās spēkā 2014.gada 19.jūnijā) 

7.3.3. Svītrots ar Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 30.aprīļa saistošajiem noteikumiem 

Nr.29, kas stājās spēkā 2014.gada 19.jūnijā. 

7.4. Pabalstu audžuģimenei piešķir par kārtējo mēnesi. 

 

8. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā  

8.1. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā tiek piešķirts ne vairāk par 498,01 euro 1 (vienai) 

personai/ģimenei, neizvērtējot tās materiālo stāvokli, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo 

apstākļu radīto zaudējumu sekas. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada 

pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.11, kas stājās spēkā 

2014.gada 1.janvārī) 

8.1.1. Izvērtējot konkrēto situāciju, Rēzeknes novada dome ir tiesīga pieņemt lēmumu par 

lielāku vienreizējā pabalsta ārkārtas situācijā apmēru nekā noteikts noteikumu 8.1. 

punktā; 

8.1.2. Vienreizējo pabalstu ārkārtas situācijā piešķir, ja tas pieprasīts ne vēlāk kā 1 (viena) 

mēneša laikā no ārkārtas situācijas rašanās. 
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8.2. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā netiek piešķirts, ja ārkārtas situācija radusies 

personas/ģimenes vainas dēļ. 

8.3. Vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā pabalstu piešķir bez ienākumu un materiālā stāvokļa 

izvērtēšanas. 

8.4. Lai saņemtu vienreizējo pabalstu ārkārtas situācijā, pieprasītājam jāiesniedz dokuments, kas 

apliecina ārkārtas situācijas faktu. 

8.5. Vienreizējo pabalstu ārkārtas situācijā piešķir arī personas, kuras pēdējā deklarētā 

dzīvesvieta bija Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā, nāves gadījumā, ja personai 

nav tiesību uz valsts apbedīšanas pabalstu un saskaņā ar Civillikumu nav likumīgu 

apgādnieku.  

8.5.1. Pabalstu piešķirt personai, kura uzņēmusies mirušā apbedīšanu, un vienreizējā pabalsta 

ārkārtas situācijā apmērs šādos gadījumos ir 142,29 euro. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 3.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.50, kas 

stājas spēkā 2011.gada 21.aprīlī; ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada 

pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.11, kas stājās spēkā 

2014.gada 1.janvārī) 

8.5.2. Lai saņemtu vienreizējo pabalstu ārkārtas situācijā, tā pieprasītājam jāiesniedz Sociālajā 

dienestā miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu). 

8.6. Vienreizējo pabalstu ārkārtas situācijā piešķir arī no ieslodzījuma atbrīvotām personām. 

8.6.1. Pabalstu piešķir ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma un 

vienreizējā pabalsta ārkārtas situācijā apmērs šādos gadījumos ir 28,46 euro. (ar 

grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra 

saistošajiem noteikumiem Nr.11, kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī) 

8.6.2. Lai saņemtu vienreizējo pabalstu ārkārtas situācijā no ieslodzījuma atbrīvotām personām, 

pieprasītājam Sociālajā dienestā uzrādot no ieslodzījuma vietu pārvaldes izsniegtu izziņu 

par atbrīvošanu. 

 

9. Pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai 

9.1. Pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai piešķir personām, kuras slimības laikā vai 

atveseļošanās periodā vecuma dēļ, garīga vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt 

ikdienas mājas darbus, savu personisko aprūpi un kurām nav likumisko apgādnieku vai arī 

tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt minētajām personām nepieciešamo palīdzību. 

9.2. Pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai piešķir personai, kurai saskaņā ar sociālā darba 

speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu ir nepieciešams 

aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši aprūpes 1.- 4. līmenim.  

9.3. Pabalsta aprūpes mājās nodrošināšanai saņemšanai, nepieciešams noslēgt vienošanos ar 

Sociālo dienestu par personas aprūpi.  

9.4. Pabalsta aprūpes mājās nodrošināšanai apmērs: 

9.4.1. personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši aprūpes 1.līmenim -  

28,46 euro mēnesī; (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 

2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.11, kas stājās spēkā 2014.gada 

1.janvārī) 

9.4.2. personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši aprūpes 2.līmenim 

– 35,57 euro mēnesī; (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 

2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.11, kas stājās spēkā 2014.gada 

1.janvārī) 

9.4.3. personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši aprūpes 3.līmenim 

– 42,69 euro mēnesī; (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 

2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.11, kas stājās spēkā 2014.gada 

1.janvārī) 

9.4.4. personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši aprūpes 4.līmenim 

– 56,91 euro mēnesī. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 
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2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.11, kas stājās spēkā 2014.gada 

1.janvārī) 

9.5. Pabalstu aprūpei mājās personai piešķir uz visu slimības, vai atveseļošanās periodu. Lai 

saņemtu pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai, reizi gadā Sociālajā dienestā jāiesniedz 

ārsta atzinums par personas veselības stāvokli un funkcionālo traucējumu pakāpi. (ar 

grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 20.oktobra 

saistošajiem noteikumiem Nr.60, kas stājās spēkā 2011.gada 18.novembrī) 

 

10. Pabalsts veselības aprūpei 

10.1.Pabalstu veselības aprūpei piešķir personām, kurām nepieciešama hemodialīzes procedūra, 

un personām hepatīta C 1, 4 tipa ārstēšanai. 

10.2.Pabalsta veselības aprūpei apmērs: 

10.2.1. personām, kurām nepieciešama hemodialīzes procedūra, transporta pakalpojumu 

kompensācijai – 170,74 euro gadā; (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada 

pašvaldības 2011.gada 3.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.50, kas stājas spēkā 

2011.gada 21.aprīlī; ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 

2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.11, kas stājās spēkā 2014.gada 

1.janvārī) 

10.2.2. personām hepatīta C 1, 4 tipa ārstēšanai – pabalsts 30 % izmērā no valsts nekompensētās 

daļas. 

10.3.Lai saņemtu pabalstu veselības aprūpei, pieprasītājam jāiesniedz Sociālajā dienestā  

iesniegums un ārsta izziņu. 

 

11. Pabalstu saņemšanai nepieciešamie dokumenti 

11.1.Lai saņemtu pabalstu, pieprasītājam Sociālā dienesta darbiniekam jāuzrāda personu 

apliecinošs dokuments, jāiesniedz rakstveida iesniegums un ja nepieciešams: 

11.1.1. jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija; 

11.1.2. jāsniedz ziņas par ģimenes locekļu ienākumiem pēdējo 3 (trīs) mēnešu laikā; 

11.1.3. jāiesniedz izziņa par bezdarbnieka statusu, izziņa par bezdarbnieka pabalsta lielumu un 

darba meklētāja (bezdarbnieka) apmeklējuma uzskaites lapu, ja kāds no ģimenes 

locekļiem nestrādā algotu darbu  un nesaņem pensiju; 

11.1.4. jāiesniedz dokuments, kas apliecina uzturlīdzekļu maksājumu apmēru, ja ģimenē kāds no 

vecākiem nepiedalās bērna audzināšanā. Ja uzturlīdzekļi netiek saņemti, jāiesniedz izziņa 

no tiesu izpildītāja par uzturlīdzekļu piedziņas neiespējamību; 

11.1.5. Svītrots ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 2.februāra saistošajiem noteikumiem 

Nr.70, kas stājās spēkā 2012.gada 29.maijā. 

11.2.Sociālais darbinieks ir tiesīgs pieprasīt citus papildus noteikumos nenorādītus dokumentus, 

atbilstoši pieprasītā pabalsta veidam. 

                                      

12. Sociālā pabalsta pieprasītāja pienākumi 

12.1.Aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju, pabalsta pieprasītājam ir pienākums sniegt patiesas 

ziņas par sevi un saviem ģimenes locekļiem, iesniegt visus nepieciešamos dokumentus 

attiecīgā pabalsta saņemšanai. 

12.2.Personai darba spējīgā vecumā aktīvi darboties, lai palielinātu savu pelnītspēju un 

ienākumus. 

12.3.Iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus. 

12.4.Izmantot iespējas saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ja prasītājam vai kādam no 

viņa ģimenes locekļiem ir atkarības problēmas (alkohols, narkotikas, azartspēles). 

12.5.Saņemto pabalstu izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķiem. 

 

13. Sociālā pabalsta saņemšanas kārtība 
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13.1.Īpašos gadījumos, ja persona nonākusi situācijā, kas prasa neatliekamu risinājumu pēc 

Sociālā dienesta lēmuma pabalstu izmaksā vienas dienas laikā.  

13.2.Pabalsta saņemšanai pabalsta saņēmējam grāmatvedībā jāuzrāda pase vai cits personu 

apliecinošs dokuments. 

 

14. Ierobežojumi pabalsta saņemšanai 

14.1.Pabalsta piešķiršanu daļēji vai pilnībā var atteikt, ja:  

14.1.1. persona/ģimene nepilda likuma ,,Par sociālo drošību” V. nodaļā noteiktos līdzdarbības 

pienākumus vai; 

14.1.2. persona/ģimene atkārtoti atsakās no līdzdarbības savas sociālās situācijas uzlabošanā 

(atsakās no medicīniskās izmeklēšanas, ārstēšanās, rehabilitācijas pasākumiem, u.t.t.) vai; 

14.1.3. persona/ ģimene sniedz nepatiesas ziņas par sevi, savas ģimenes locekļu ienākumiem un 

īpašumiem vai; 

14.1.4. persona/ģimene atsakās iesniegt nepieciešamos pierādījumus un dokumentus pabalsta 

saņemšanai vai; 

14.1.5. persona/ģimene nesadarbojas ar sociālo darbinieku, ko apliecina pārbaudes akti, valsts 

policijas ziņas vai; 

14.1.6. persona/ģimene ļaunprātīgi neveic norēķinus par pakalpojumiem vai; 

14.1.7. darbspējīgie ģimenes locekļi nepiedalās vai atsakās piedalīties darba un sociālo prasmju 

saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 2.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.70, kas 

stājās spēkā 2012.gada 29.maijā) 

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: (saistošie noteikumi papildināti ar grozījumiem, kas 

izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajiem noteikumiem 

Nr.22, kas stājās spēkā 2010.gada 19.jūnijā; ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes 

novada pašvaldības 2011.gada 1.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.64, kas stājās 

spēkā 2012.gada 6.janvārī; ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 

2012.gada 2.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.70, kas stājās spēkā 2012.gada 

29.maijā) 

14.2.1. īpašumā esošu lauksaimniecībā izmantojamo zemi 50000 m² vienai personai un 30000 m² 

uz katru nākamo ģimenes locekli; (saistošie noteikumi papildināti ar grozījumiem, kas 

izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajiem noteikumiem 

Nr.22, kas stājās spēkā 2010.gada 19.jūnijā; ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes 

novada pašvaldības 2011.gada 1.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.64, kas stājās 

spēkā 2012.gada 6.janvārī; ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 

2012.gada 2.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.70, kas stājās spēkā 2012.gada 

29.maijā) 

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; (saistošie noteikumi papildināti ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada 

pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.22, kas stājās spēkā 

2010.gada 19.jūnijā; ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 

2011.gada 1.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.64, kas stājās spēkā 2012.gada 

6.janvārī; ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 

2.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.70, kas stājās spēkā 2012.gada 29.maijā) 

14.2.3. īpašumā esošu individuālajai dzīvojamo māju apbūvei (nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķa kods 0601) paredzēto zemi, ja tās kadastrālā vērtība nepārsniedz 2845,74 euro, uz 

tās atrodas dzīvojamās ēkas ar palīgēkām un tas ir vienīgais ģimenes/personas 

nekustamais īpašums; (saistošie noteikumi papildināti ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 1.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.64, 
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kas stājās spēkā 2012.gada 6.janvārī; ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada 

pašvaldības 2012.gada 2.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.70, kas stājās spēkā 

2012.gada 29.maijā; ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 

2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.11, kas stājās spēkā 2014.gada 

1.janvārī) 

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.). (saistošie noteikumi papildināti ar grozījumiem, 

kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 1.decembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.64, kas stājās spēkā 2012.gada 6.janvārī; ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 2.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.70, kas 

stājās spēkā 2012.gada 29.maijā) 

14.2.5. vienu automobili vai motociklu, kas ir ģimenes (personas) īpašumā vairāk kā 24 

(divdesmit četri) mēneši un kurš nav jaunāks par 10 (desmit) gadiem, kā arī īpašumā 

esošu vienu velosipēdu, mopēdu vai motorolleru katram ģimenes loceklim. (ar 

grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 21.jūnija 

saistošajiem noteikumiem Nr.82, kas stājās spēkā 2012.gada 8.augustā) 

15. Lēmuma pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība 

15.1.Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu Sociālais dienests pieņem ne vēlāk kā 10 

darba dienu laikā no dienas, kad saņemts pieprasītāja iesniegums. 

15.2.Lēmums par pabalsta piešķiršanu stājas spēkā ar tā paziņošanas dienu. 

15.3.Lēmumu Sociālais dienests izsniedz pieprasītājam personīgi pret parakstu vai izsūta pa 

pastu. 

15.4.Sociālā dienesta lēmumu par pabalstu piešķiršanu vai atteikumu var apstrīdēt, iesniedzot 

rakstveida iesniegumu, Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas 

komisijā Administratīvā procesa likuma pantā noteiktajā kārtībā.  

15.5.Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas lēmumu var 

pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma pantā noteiktajā 

kārtībā. 
 

16. Noslēguma jautājumi 

16.1. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā, ka arī interneta mājas lapā 

www.rezeknesnovads.lv, un tie stājas spēkā likuma „Par  pašvaldībām” 45.panta noteiktajā 

kārtībā.  

16.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē visu Rēzeknes novada pašvaldību veidojošo 

bijušo pagastu pašvaldību saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstiem. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                        M.Švarcs 
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