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Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 6.novembra saistošo noteikumu Nr.46 „Par 

grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.52 „Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem””  

projekta paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Uz doto brīdi materiālās palīdzības pabalstu veidus un apmēru, pabalstu 

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

noteikumos minēto materiālo palīdzību nosaka Rēzeknes novada 

pašvaldības 2011.gada 17.februāra saistošie noteikumi Nr.52 „Par Rēzeknes 

novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem”, turpmāk - Saistošie 

noteikumi Nr.52, kuri spēkā no 2011.gada 21.aprīļa (publicēti Rēzeknes 

novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Rēzeknes novada ziņas” 

2011.gada 20.aprīlī Nr.2 (08)). 
Pielietojot praksē Saistošos noteikumus Nr.52, Rēzeknes novada 

pašvaldība ir konstatējusi nepieciešamību paplašināt pašvaldības materiālās 

palīdzības veidus, kas nodrošinātu finansiālu atbalstu aizbildņu ģimenēm, 

ģimenēm, kuras  mazaizsargātas.  

Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošajos 

noteikumos Nr.52, izdodot jaunus Saistošos noteikumus. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 6.novembra saistošo 

noteikumu Nr.46 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 

2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.52 „Par Rēzeknes novada 

pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem”” projekts, turpmāk - Saistošo 

noteikumu projekts, izstrādāts pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

43.panta trešās daļas deleģējumu. 

Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumus 

spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr.52. 

Saistošo noteikumu projekts nosaka jauna materiālās palīdzības 

pabalsta veidu – pabalsta bērna ēdināšanai vispārējās un pirmskolas 

izglītības iestādē,  piešķiršanu ģimenēm, kurās ir bērni aizbildniecībā). 

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 

izdevumu summas palielināšanās par 12 580 euro gadā 

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 ir noteikta mērķgrupa, uz kuru 

attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums: bērni no 
trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī bērni no daudzbērnu 

ģimenēm. 
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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.52. 

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: nav saņemti 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                               M.Švarcs 
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