
           

RĒZEKNES NOVADA DOME 
REĢ.NR.90009112679 

Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne,  LV – 4601, 

Tel. 646 22238; 646 22231, Fax. 646 25935, 

E–pasts: info@rezeknesnovads.lv 

Informācija Internetā:  http://www.rezeknesnovads.lv 

     

Saistošie noteikumi 
Rēzeknē 

2014.gada 17.jūlijā                                                                                                                  Nr.33 

 

APSTIPRINĀTI 
                                                                                     Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2014.gada 17.jūlija sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.16, 1.§) 

 

ar precizējumiem 

Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2014.gada 7.augusta sēdē 
                                                                                     (protokols Nr.18, 3.§) 

 

ar grozījumiem 
Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2015.gada 6.augusta sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.17, 1.§) 

 
ar grozījumiem 

Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2019.gada 2.maija sēdē 
                                                                                     (protokols Nr.10, 2.§) 

 

ar grozījumiem 
Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2021.gada 18.marta sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.6, 2.§) 

ar precizējumiem 
Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2021.gada 15.aprīļa sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.8, 4.§) 
 

„Par maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu Rēzeknes novadā” 
(nosaukums ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2021.gada 18.marta saistošajiem 

noteikumiem Nr.77, kas stājās spēkā 2021.gada 17.aprīlī) 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu, 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta trešo daļu 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības  

2021.gada 18.marta saistošajiem noteikumiem Nr.77,  

kas stājās spēkā 2021.gada 17.aprīlī) 
 

1. Vispārīgie jautājumi 

1. Šie noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa slieksni, kuru nepārsniedzot ģimene, 

kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopējie izdevumi par uzturu un kuras 

mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk tekstā – mājsaimniecība) 
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Rēzeknes novada pašvaldībā tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā 

novērtējami mājsaimniecības ienākumi un materiālais stāvoklis. 

2. Noteikumos ir lietoti termini: 

2.1. Maznodrošināta mājsaimniecība – mājsaimniecība, kuras ienākumi nepārsniedz 

Rēzeknes novada domes noteikto ienākumu slieksni. 

3. Mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu, ja ienākumi pirmajai un vienīgajai personai 

327 euro, katrai nākamajai personai - 229 euro. (punkta redakcija ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 2.maija saistošajiem noteikumiem Nr.40, kas stājās spēkā 2019.gada 

26.jūlijā) 

3.1. Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 

2.maija saistošajiem noteikumiem Nr.40, kas stājās spēkā 2019.gada 26.jūlijā; 

3.2. Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 

2.maija saistošajiem noteikumiem Nr.40, kas stājās spēkā 2019.gada 26.jūlijā;  

3.3. Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 

2.maija saistošajiem noteikumiem Nr.40, kas stājās spēkā 2019.gada 26.jūlijā; 

3.4. Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 

2.maija saistošajiem noteikumiem Nr.40, kas stājās spēkā 2019.gada 26.jūlijā; 

3.5. Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 

2.maija saistošajiem noteikumiem Nr.40, kas stājās spēkā 2019.gada 26.jūlijā. 

4. Mājsaimniecības, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Rēzeknes novada pašvaldības administratīvā 

teritorija, ienākumus un materiālā stāvokļa atbilstību šajos noteikumos noteiktajam 

slieksnim novērtē un lēmumu par mājsaimniecības atbilstību maznodrošinātas 

mājsaimniecības statusam pieņem Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk 

tekstā – Sociālais dienests). 

(nodaļas redakcija ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2021.gada 

18.marta saistošajiem noteikumiem Nr.77, kas stājās spēkā 2021.gada 17.aprīlī) 

 

II. Ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšana 

5. Sociālā dienesta sociālā darba speciālists pašvaldības iestādes - pagastu apvienības - 

struktūrvienībā - pagasta pārvaldē novērtē palīdzības pieprasītāja ienākumus un materiālo 

stāvokli atbilstoši ārējiem normatīviem aktiem par mājsaimniecības materiālās situācijas 

izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu. (punkta redakcija ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 2.maija saistošajiem noteikumiem Nr.40, kas stājās spēkā 2019.gada 

26.jūlijā; ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2021.gada 18.marta saistošajiem 

noteikumiem Nr.77, kas stājās spēkā 2021.gada 17.aprīlī) 

6. Parakstot šo noteikumu 5.punktā minēto iesniegumu, iesniedzējs un viņa ģimenes 

pilngadīgās personas Sociālā dienesta sociālā darba speciālistam dod atļauju izmantot 

pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par mājsaimniecību. 

7. Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, iesniedzējs aizpilda un iesniedz iztikas 

līdzekļu deklarāciju (turpmāk tekstā – deklarācija), kā arī sniedz informāciju par 

ienākumiem, ja nepieciešamā informācija nav pašvaldības un valsts datu reģistros. (ar 

grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2021.gada 18.marta saistošajiem noteikumiem 

Nr.77, kas stājās spēkā 2021.gada 17.aprīlī) 
8. Deklarācijā iesniedzējs norāda ziņas par šo noteikumu 1.punktā minētajām personām. 

Deklarāciju paraksta iesniedzējs, apliecinot deklarācijā norādīto ziņu patiesumu. 

9. Deklarācijā sniegtās ziņas Sociālā dienesta sociālā darba speciālists pārbauda, izmantojot 

pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par mājsaimniecību vai pieprasot ziņas 

no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām juridiskām un fiziskām personām, ja 

nepieciešams, pieprasot arī ziņas apliecinošus dokumentus un apsekojot mājsaimniecību 

dzīvesvietā. 

10. Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2021.gada 18.marta 

saistošajiem noteikumiem Nr.77, kas stājās spēkā 2021.gada 17.aprīlī. 
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11. Beidzoties šo noteikumu 10.punktā minētajam periodam, mājsaimniecībai var atkārtoti 

noteikt maznodrošinātas mājsaimniecības statusu. 

 

III. Nosacījumi ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšanai 

12. Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 2.maija 

saistošajiem noteikumiem Nr.40, kas stājās spēkā 2019.gada 26.jūlijā. 

13. Ienākumus deklarē apmērā, kas veidojas pēc valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu un 

iedzīvotāju ienākuma nodokļu samaksas. 

14. Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2021.gada 18.marta 

saistošajiem noteikumiem Nr.77, kas stājās spēkā 2021.gada 17.aprīlī. 

15. Par parādsaistībām šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi studiju un studējošo kredīti un 

kredīti mājokļa pielāgošanai invalīdiem, parāds par dzīvokļa īri, apsaimniekošanas 

izdevumiem un komunālajiem pakalpojumiem, kā arī parāds par pacienta iemaksu vai 

pacienta līdzmaksājumu, saņemot no valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes 

pakalpojumus. 

16. Par parādsaistībām nav uzskatāms arī viens hipotekārais kredīts, kas ņemts vienīgā mājokļa 

iegādei, kurā ģimene dzīvo. 

17. Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 2.maija 

saistošajiem noteikumiem Nr.40, kas stājās spēkā 2019.gada 26.jūlijā: 

17.1. Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 

2.maija saistošajiem noteikumiem Nr.40, kas stājās spēkā 2019.gada 26.jūlijā; 

17.2. Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 

2.maija saistošajiem noteikumiem Nr.40, kas stājās spēkā 2019.gada 26.jūlijā;  

17.3. Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 

2.maija saistošajiem noteikumiem Nr.40, kas stājās spēkā 2019.gada 26.jūlijā; 

17.4. Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 

2.maija saistošajiem noteikumiem Nr.40, kas stājās spēkā 2019.gada 26.jūlijā;  

17.5. Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 

2.maija saistošajiem noteikumiem Nr.40, kas stājās spēkā 2019.gada 26.jūlijā.  

17.1  Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 2.maija 

saistošajiem noteikumiem Nr.40, kas stājās spēkā 2019.gada 26.jūlijā: 

17.11. Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 

2.maija saistošajiem noteikumiem Nr.40, kas stājās spēkā 2019.gada 26.jūlijā; 

17.12. Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 

2.maija saistošajiem noteikumiem Nr.40, kas stājās spēkā 2019.gada 26.jūlijā. 

18. Sociālā dienesta sociālā darba speciālists pārbauda palīdzības pieprasītāja dzīves apstākļus 

un sastāda noteikta parauga dzīvesvietas apsekošanas aktu, ko paraksta abas puses, izņemot 

gadījumus, ja palīdzības pieprasītājam nav noteikta dzīvesvieta. 

 

IV. Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība 

19. Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc šo noteikumu 5.punktā minētā iesnieguma 

saņemšanas pieņem lēmumu par mājsaimniecības atbilstību maznodrošinātas 

mājsaimniecības statusam vai atteikumu piešķirt maznodrošinātas mājsaimniecības statusu. 

20. Ja mājsaimniecība atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, Sociālais dienests 

izsniedz rakstisku izziņu par atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam. 

21. 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.  

22. Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas lēmumu var 

pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma pantā noteiktajā 

kārtībā. 
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V. Noslēguma jautājums 

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

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                   M.Švarcs 
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