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APSTIPRINĀTI                                                                               
Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2011.gada 7.aprīļa sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.8, 117.§) 

 

ar grozījumiem 

Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2011.gada 20.foktobra sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.21, 6.§) 

 

ar grozījumiem 

Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2011.gada 1.decembra sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.24, 2.§) 

 

ar grozījumiem 

Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2013.gada 7.februāra sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.4, 3.§) 
 

ar grozījumiem 

Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2013.gada 17.oktobra sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.26, 9.§) 

 

ar grozījumiem 

Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2013.gada 19.decembra sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.30, 1.§) 

 
ar grozījumiem 

Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2014.gada 7.augusta sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.18, 2.§) 

 
ar grozījumiem 

Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2014.gada 6.novembra sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.26, 1.§) 
 

 

Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra saistošie noteikumi Nr.52  

„Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem” 

     
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

43.panta  trešo daļu, 
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1. Vispārīgie 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. Svītrots ar Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 19.decembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.22, kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī; 

1.3.2. pabalsts jaundzimušā aprūpei; 

1.3.3. pabalsts politiski represētajām personām; (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 1.decembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.65, kas stājās spēkā 2012.gada 6.janvārī) 

1.3.4. pabalsts pirmklasniekiem; (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada 

pašvaldības 2011.gada 1.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.65, kas stājās 

spēkā 2012.gada 6.janvārī) 

1.3.5. pabalsts brīvpusdienām skolā vai pirmskolas izglītības iestādē. (ar 

grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 

7.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.35, kas stājās spēkā 2014.gada 

1.septembrī) 

 

2. Pabalsts norēķiniem par elektroenerģiju (nodaļa svītrota ar Rēzeknes novada 

pašvaldības 2013.gada 19.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.22, kas stājās spēkā 

2014.gada 1.janvārī) 

 

3. Pabalsts jaundzimušā aprūpei 
3.1. Vienreizējo pabalstu jaundzimušā aprūpei 71,14 euro 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. 

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

saistošajiem noteikumiem Nr.16, kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī) 

3.2.  Vienreizējo pabalstu jaundzimušā aprūpei 142,29 euro 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. (ar 

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

saistošajiem noteikumiem Nr.16, kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī) 

3.2.¹ Divu un vairāk bērnu (dvīnīšu, trīnīšu, utml.) piedzimšanas gadījumā vienreizējo 

pabalstu jaundzimušā aprūpei 711,44 euro 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. (ar 

grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 1.decembra 

saistošajiem noteikumiem Nr.65, kas stājās spēkā 2012.gada 6.janvārī; ar grozījumiem, 

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

noteikumiem Nr.16, kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī) 

3.2.2 Divu un vairāk bērnu (dvīnīšu, trīnīšu, utml.) piedzimšanas gadījumā vienreizējo 

pabalstu jaundzimušā aprūpei 1422,87 euro 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. (ar grozījumiem, 

kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 1.decembra saistošajiem 
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noteikumiem Nr.65, kas stājās spēkā 2012.gada 6.janvārī; ar grozījumiem, kas izdarīti 

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

Nr.16, kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī) 

3.1. Tiesības saņemt pabalstu saglabājas sešus mēnešus no bērna piedzimšanas dienas. 

3.2. Lai saņemtu pabalstu, vienam no bērna vecākiem, uzrādot personu apliecinošu 

dokumentu, jāsniedz iesniegums; 

3.3. Sociālais dienests saņemot šo Noteikumu 3.4.punktā minēto personu iesniegumu 

pārbauda ziņas par bērna vecāku deklarēto dzīvesvietu un pieprasa apliecinājumu 

Dzimtsarakstu nodaļai par bērna dzimšanu. 

3.4. Pabalstu jaundzimušā aprūpei nepiešķir: 

3.4.1. ja bērns pēc piedzimšanas nodzīvojies mazāk kā septiņas diennaktis; 

3.4.2. ja bērna vecāki normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atteikušies no bērna kopšanas 

 un audzināšanas. 

 

3.¹ Pabalsts politiski represētajām personām 

(saistošie noteikumi papildināti ar jaunu sadaļu ar grozījumiem,  

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

saistošajiem noteikumiem Nr.65, kas stājās spēkā 2012.gada 6.janvārī) 

 

3.¹1. Pabalsts politiski represētajām personām tiek piešķirts 42,69 euro apmērā ar mērķi sniegt 

atbalstu pabalsta saņēmējiem veselības uzlabošanas izdevumu segšanai.(ar 

grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 7.februāra 

saistošajiem noteikumiem Nr.99, kas stājās spēkā 2013.gada 27.martā; ar grozījumiem, 

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

noteikumiem Nr.16, kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī) 

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, 

iesniedzot iesniegumu Sociālajam dienestam līdz 1.decembrim. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 7.februāra 

saistošajiem noteikumiem Nr.99, kas stājās spēkā 2013.gada 27.martā) 

 

3.² Pabalsts pirmklasniekiem 

(saistošie noteikumi papildināti ar jaunu sadaļu ar grozījumiem,  

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

saistošajiem noteikumiem Nr.65, kas stājās spēkā 2012.gada 6.janvārī) 

 

3.²1. Pabalsts vispārizglītojošo skolu pirmklasniekiem tiek piešķirts vienu reizi gadā 21,34 euro 

apmērā pirms mācību gada sākuma skolas piederumu komplekta iegādei bez iesnieguma 

un neizvērtējot skolēnu vecāku materiālo stāvokli. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 7.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.99, kas 

stājās spēkā 2013.gada 27.martā; ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada 

pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.16, kas stājās spēkā 

2014.gada 1.janvārī) 
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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. 

 

3.³ Pabalsts brīvpusdienām skolā vai pirmskolas izglītības iestādē 

(saistošie noteikumi papildināti ar jaunu sadaļu ar grozījumiem,  

kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 7.augusta  

saistošajiem noteikumiem Nr.35, kas stājās spēkā 2014.gada 1.septembrī) 

 

3.³1. Pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pabalsts bērna ēdināšanai 

pirmskolas izglītības iestādē (viena ēdienreize dienā – pusdienas) tiek piešķirts 

daudzbērnu ģimenēm (3 un vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam, un bērns, kas sasniedz 

18 gadu vecumu, un turpina mācības vispārējās izglītības iestādes klātienē) 100% 

apmērā no ēdināšanas maksas, ja ģimenes ir deklarējušas savu dzīvesvietu un faktiski 

dzīvo Rēzeknes novada pašvaldībā. 

3.³2. Pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pabalsts bērna ēdināšanai 

pirmskolas izglītības iestādē (viena ēdienreize dienā – pusdienas) tiek piešķirts trūcīgām 

ģimenēm, kuras saņem GMI pabalstu, 100% apmērā no ēdināšanas maksas, ja ģimenes 

ir deklarējušas savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Rēzeknes novada pašvaldībā. 

3.³3. Pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pabalsts bērna ēdināšanai 

pirmskolas izglītības iestādē (viena ēdienreize dienā – pusdienas) tiek piešķirts trūcīgām 

ģimenēm 75% apmērā no ēdināšanas maksas, ja ģimenes ir deklarējušas savu 

dzīvesvietu un faktiski dzīvo Rēzeknes novada pašvaldībā. 

3.³4. Pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pabalsts bērna ēdināšanai 

pirmskolas izglītības iestādē (viena ēdienreize dienā – pusdienas) tiek piešķirts 

maznodrošinātām ģimenēm 50% apmērā no ēdināšanas maksas, ja ģimenes ir 

deklarējušas savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo  Rēzeknes novada pašvaldībā. 

3.³5. Pabalsts bērna ēdināšanai tiek piešķirtas uz laiku, līdz kuram ģimenei noteikts trūcīgas 

vai maznodrošinātas ģimenes statuss. Pabalsta izmaksa tiek pagarināta, ja ģimene 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nav zaudējusi tiesības saņemt šo pabalstu. 

3.³51. Pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pabalsts bērna ēdināšanai 

pirmskolas izglītības iestādē (viena ēdienreize dienā – pusdienas) tiek piešķirts aizbildņu 

ģimenēm (aizbildniecībā ir bērns līdz 18 gadu vecumam, un bērns, kas sasniedz 18 gadu 

vecumu, un turpina mācības vispārējās izglītības iestādes klātienē) 100% apmērā no 

ēdināšanas maksas, ja ģimenes ir deklarējušas savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo 

Rēzeknes novada pašvaldībā. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada 

pašvaldības 2014.gada 6.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.46, kas stājās spēkā 

2014.gada 12.decembrī). 

3.³6. Lai saņemtu pabalstu bērna ēdināšanai, vecāki iesniedz sociālajam darbiniekam rakstisku 

iesniegumu, izziņu no izglītības iestādes, kurā bērns uzsāk vai turpina mācīties. 

3.³7. Pabalstam piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojuma sniedzējam, kas realizē ēdināšanu 

katrā konkrētā pašvaldības izglītības iestādē, saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja iesniegto 

rēķinu un pašvaldības izglītības iestādes iesniegto sarakstu par pakalpojuma saņēmējiem, 

atbilstoši Sociālā dienesta iesniegtajiem izrakstiem. (punkta numerācijas precizējums ar 

grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 6.novembra 

saistošajiem noteikumiem Nr.46, kas stājās spēkā 2014.gada 12.decembrī). 

3.³8. Sociālajam dienestam, izvērtējot situāciju, ir tiesības uz laiku pārtraukt piešķirto pabalsta 

izmaksu bērna ēdināšanai skolā, ja bērns neattaisnoti kavējis vairāk kā trešo daļu no 

mācību programmā noteikto stundu skaita mēnesī. Pabalsts tiek atjaunots, ja izglītojamais 

nākošā mēneša laikā pēc pabalsta pārtraukšanas ir regulāri apmeklējis izglītības iestādi. 

(punkta numerācijas precizējums ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada 
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pašvaldības 2014.gada 6.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.46, kas stājās spēkā 

2014.gada 12.decembrī). 

 

4. Lēmuma pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

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

rakstveida iesniegumu, Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas 

komisijā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. (ar grozījumiem, kas izdarīti 

ar Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 20.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.62, 

kas stājās spēkā 2011.gada 18.novembrī) 

 

5. Noslēguma noteikums 

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

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                    M.Švarcs 
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