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Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 1.decembra saistošie noteikumi Nr.64 

„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.12 „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” 

 
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un  

sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu,  
35.panta trešo, ceturto un piekto daļu  

 
1. Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 

„Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”, turpmāk tekstā - 
Saistošie noteikumi, šādus grozījumus: 
 
1.1. Izteikt Saistošo noteikumu 14.2.punktu šādā redakcijā: 

 „14.2. Ģimenes/personas ienākumu, materiālā stāvokļa novērtēšanai un pabalsta 
saņemšanai par īpašumu, papildus Ministru kabineta 2010.gada 30.marta 
noteikumos Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu”, noteiktajam, neuzskata:” 

1.2. Izteikt Saistošo noteikumu 14.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„14.2.1. īpašumā vai valdījumā esošu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, ja tās platība 

nepārsniedz 50000 m²;”  
1.3. Izteikt Saistošo noteikumu 14.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„14.2.2. īpašumā vai valdījumā esošu apbūvei paredzēto zemi, ja tās platība nepārsniedz 
2500 m² un uz tās atrodas dzīvojamās ēkas;”  

1.4. Papildināt Saistošos noteikumus ar 14.2.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„14.2.3. īpašumā vai valdījumā 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;”  

1.5. Papildināt Saistošos noteikumus ar 14.2.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„14.2.4. īpašumā vai valdījumā 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.).”  

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