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Iemīt savas pēdas snIegā
Dienas starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu ir tādas kā apjukušas, kad nevar saprast – vai piestāv pāri plūstošs, sirsnībā kūsājošs prieks vai pārdomu nostaļ-

ģiskas skumjas par garo gājumu gada griezumā. Es tomēr labāk izvēlos prieku. Ne jau tāpēc, lai maldinātu sevi un citus, ka viss vienmēr ir labi, ne tāpēc, lai noslā-
pētu bēdas un rūpes, un ne tāpēc, lai kāds neredz iekšējo sāpi... Mēdz teikt, ka dzīvē visam jābūt līdzsvarā. Un tomēr priekam svaru kausā vajadzētu būt smagākam.
Katram no mums vienmēr ir iespēja to pielikt vairāk. Kāds tad tu esi bijis – 2021? Ļoti dažāds. Sarežģīts – steidzīgs, stresains, brīžiem neziņas apvīts, pārdzīvojumiem
un likteņa sitieniem piepildīts...Tai pašā laikā skaists un bagāts – interesants, radošs, jaunām iespējām un izaicinājumiem pilns. Galvenais, lai paņemam no tā labā-
ko un vērtīgāko, ko esam sevī nosargājuši un saglabājuši – cilvēcību, cieņu, sapratni, sirsnību, iejūtību, vēlmi palīdzēt, līdzcilvēku draudzību un atbalstu, ģimenisko
saliedētību un mīlestību.

Šī gada nogale ir bagāta sniegiem. Tas pārklāj zemīti atkal un atkal, kā gribēdams nolīdzināt visus rūpju un bēdu ciņus, kā gribēdams pasargāt jaunos, trauslos
dzīvības asnus, kas zem sniega aizmiguši līdz pavasarim. Un šajā sniegā mēs varam iemīt pēdas. Katrs savas. Pēdas, kas pārvēršas par ceļu... Lai tas mūs ved pretī
sapņiem un cerībām, saules rītiem un cilvēku smaidiem... Un ticībai, ka viss labi būs.

Leokādija razgale, stružānu pagasta kultūras nama vadītāja

Madaras Bērtiņas foto

Rēzeknes novada pašvaldība piecos Valsts un pašvaldības vienotajos klientu ap-
kalpošanas centros (VPVKAC) Viļānos, Maltā, Kaunatā, Dricānos un Nautrēnu pagas-
ta Rogovkā līdztekus citiem pakalpojumiem nodrošina arī iespēju izdrukāt Covid-19
pārslimošanas vai vakcinēšanās sertifikātus.

Ik dienu katrā klientu apkalpošanas centrā pēc sava sertifikāta ierodas vairāk nekā
20 cilvēki, no kuriem vismaz puse ir no blakus pašvaldībām, lielākoties – Rēzeknes
valstspilsētas. Tā kā kaimiņu pašvaldībai nepietiek resursu, Rēzeknes novads jau
tagad sniedz palīdzīgu roku pilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem, kuriem nav iespējas
gaidīt aptuveni trīs nedēļas, lai saņemtu sertifikātu pilsētas domē, ja, piemēram, stei-
dzami jādodas uz medicīnas iestādi vai paredzēts lidojums.

Kā stāsta iedzīvotāji, pat Rēzeknes valstpilsētas Iedzīvotāju apkalpošanas centrs,
sazvanoties un interesējoties par iespēju izdrukāt sertifikātu, iesaka negaidīt līdz jan-
vāra vidum, kad pienāks rinda pilsētā, bet gan braukt uz kādu no novada klientu ap-
kalpošanas centriem.

Saskaņā ar normatīviem, KAC sniedz pakalpojumus neatkarīgi no deklarētās dzī-
vesvietas, tāpēc laipni tiek apkalpots ikviens klients. Rēzeknes novada KAC speciā-
listes informē, ka rindu neesot. Klienti tiek apkalpoti gan pēc pieraksta, gan “dzīvās rin-
das” kārtībā (tādā gadījumā var nākties nedaudz uzgaidīt, kamēr atbrīvojas speciāliste).

Jāpiebilst, ka Covid-19 sertifikātu var izdrukāt arī pie sava ģimenes ārsta.
Rēzeknes novada VPVKAC adreses un darba laikus var apskatīt Rēzeknes no-

vada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv
madara Bērtiņa, sabiedrisko attiecību speciāliste

Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu  no 2021.
gada septembra līdz decembrim īstenoja 19 izbraukuma vakcinācijas, kā laikā sa-
vakcinēti 2103 cilvēki.

No 10. novembra līdz 16. novembrim tika īstenotas izbraukuma vakcinācijas katrā
Rēzeknes novada pagastā. Šo izbraukuma vakcināciju laikā tika savakcinētas 588
personas. Savukārt no 8. decembra līdz 14. decembrim notika atkārtota izbraukuma
vakcinācija katrā pagastā, uz ko īpaši tika aicināti cilvēki, kuri pirmo poti bija saņē-
muši iepriekšējā izbraukuma vakcinācijā sev tuvākajā pagastā. Kopumā šajā reizē
otro poti, balstvakcīnu vai pirmo poti saņēma 538 personas.

Tāpat šoruden Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta un pagastu pār-
valžu darbinieki sazinājās ar aptuveni 2000 pašvaldības teritorijā deklarētajiem iedzī-
votājiem vecuma grupā 60+. Sazvanoties vairāk nekā 80 cilvēki izteica vēlmi saņemt
vakcīnu savā mājvietā, kas sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu arī tika no-
drošināts. 

Vakcinācijas aptvere Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā šobrīd ir nepilni 54
procenti. Ņemot vērā, ka septembra sākumā vakcinēti bija vien 23,2 procenti novada
iedzīvotāju, pēdējo trīs mēnešu laikā bijis pieaugums par 30 procentiem. 

Arī nākamgad Rēzeknes novada pašvaldība plāno turpināt sadarbību ar Nacionālo
veselības dienestu, lai vakcināciju pret Covid-19 varētu nodrošināt pēc iespējas tuvāk
cilvēku dzīvesvietai un ikdienas gaitām. Aicinām izmantot iespēju vakcinēties pret vī-
rusu un pasargāt sevi no smagas slimības gaitas!

andris stafeckis, rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks

atskats uz izBraukuma
vakCināCiju šoruden

Covid-19 sertifikātus var saņemt
rēzeknes novada vPvkaC
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Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes

2021. gada 2. decembra sēdē (protokols Nr. 8, 1. §)
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma

3. panta otro daļu, 33. panta trešo daļu un 36. panta sesto daļu, likuma
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu

i vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni,

maznodrošinātas mājsaimniecības statusa, sociālo pabalstu veidus un apmērus, sociālo pa-
balstu pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā.

2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. izdevumus apliecinošs dokuments – kases čeka, stingrās uzskaites kvīts vai rēķi-

na oriģināls, vai internetbankas izdruka, kurā norādīts personas vārds, uzvārds, personas
kods, maksājuma mērķis, samaksas summa un samaksas datums;

2.2. pabalsta pieprasītājs – persona, kas tieši vai ar likumiskā pārstāvja palīdzību vēr-
šas Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā (turpmāk tekstā – Sociālais dienests)
un lūdz sociālo palīdzību.

3. Maznodrošinātas mājsaimniecības statusu un sociālos pabalstus ir tiesības saņemt
Rēzeknes novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā dzī-
vesvietu deklarējušām personām.

4. Pašvaldība piešķir:
4.1. pamata sociālās palīdzības pabalstus: 
4.1.1. pabalstu garantētā minimālā ienākuma (turpmāk tekstā – GMI) līmeņa nodroši-

nāšanai;
4.1.2. mājokļa pabalstu;
4.2. papildu sociālās palīdzības pabalstus:
4.2.1. pabalstu veselības aprūpes izdevumu apmaksai;
4.2.2. pabalstu ēdināšanai izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības iestādēs;
4.2.3. pabalstu krīzes situācijā.
5. Pabalstu izmaksu nodrošina Sociālais dienests.

ii maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis
6. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir EUR 327,00 (trīs simti div-

desmit septiņi euro, 00 centi) pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un EUR
229,00 (divi simti divdesmit deviņi euro, 00 centi) pārējām personām mājsaimniecībā.

7. Maznodrošinātas mājsaimniecības statusu nosaka atbilstoši Ministru kabineta no-
teiktajai  mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas un maznodrošinātas māj-
saimniecības statusa piešķiršanas kārtībai.

iii Pabalstu pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība
8. Lai saņemtu sociālās palīdzības pabalstu, pabalsta pieprasītājs, uzrādot personu ap-

liecinošu dokumentu, Sociālajā dienestā iesniedz:
8.1. iesniegumu, kuru parakstījušas visas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
8.2. ienākumus un materiālos resursus apliecinošus dokumentus par sevi un mājsaim-

niecības locekļiem, citus attiecīgā pabalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus, kas
noteikti noteikumos pie attiecīgā pabalsta veida, un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, at-
bilstoši normatīvos aktos noteiktajai kārtībai;

8.3. pieprasot 4.2.3. apakšpunktā minēto pabalstu, mājsaimniecības ienākumi un ma-
teriālais stāvoklis netiek vērtēts.

9. Iesniedzot noteikumu 8.1. apakšpunktā minēto iesniegumu Sociālajā dienestā, pa-
balsta pieprasītājs dod atļauju par visiem mājsaimniecības locekļiem iegūt un izmantot paš-
valdības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pie-
ņemšanai par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, un veikt datu apstrādi
Pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogram-
mā (turpmāk tekstā – SOPA).

10. Pabalsta pieprasītājs iesniegumu un dokumentus Sociālajā dienestā var iesniegt,
sūtot pa pastu uz adresi – Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV – 4601 vai nosūtot uz So-
ciālā dienesta e-adresi vai e-pasta adresi socialais.dienests@rezeknesnovads.lv parak-
stītu ar drošu elektronisko parakstu.

11. Pabalstus izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu
vai ar pārskaitījumu pakalpojuma sniedzējam.

12. Sociālais dienests pēc pabalsta pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu saņemša-
nas pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ie-
vērotas normatīvo aktu un šo noteikumu prasības 1 (viena) mēneša laikā, izņemot lēmumu
par pabalstu krīzes situācijā. Ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt sociālo palīdzību,
lēmumā norāda atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

13. Sociālais dienests informē pabalsta pieprasītāju par pieņemto lēmumu ievērojot pa-
ziņošanas likuma noteikumus. 

iv Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība
14. Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt var ap-

strīdēt Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā.
15. Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas lēmumu

var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

v Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
16. Pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai aprēķina un piešķir atbilstoši Ministru kabineta

noteiktajai mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas, GMI pabalsta aprēķināša-
nas, piešķiršanas, izmaksas kārtībai.

vi mājokļa pabalsts
17. Mājokļa pabalsts paredzēts dzīvojamās telpas īres un/vai apsaimniekošanas maksas,

un/vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai.
18. Mājokļa pabalstu aprēķina un piešķir atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai māj-

saimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas kārtībai, mājokļa pabalsta aprēķināšanas,
piešķiršanas un izmaksas kārtībai un aprēķinā izmantojamām izdevumu pozīciju normām. 

19. Mājokļa pabalsta aprēķināšanai GMI sliekšņu summai tiek piemēroti šādi koeficienti:
19.1. mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invalidi-

tāti – koeficients 1,5;
19.2. mājsaimniecībai, kurā ir nepilngadīgi bērni – koeficients 1,5.
20. Pabalsta pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz ar dzīvojamās telpas lietošanu

saistīto pakalpojumu rēķinu kopijas (uzrādot oriģinālu) par iepriekšējo vai kārtējo mēnesi,
rēķina kopiju vai apmaksas kvīti par kurināmā iegādi, dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu),
kas apliecina dzīvojamās telpas lietošanas un īres tiesības.

21. Mājokļa pabalstu piešķir uz 3 (trīs) vai 6 (sešiem) mēnešiem, pabalstu par kurināmā
iegādi var piešķirt uz kalendāro gadu. 

22. Mājokļa pabalstu izmaksā ne retāk kā reizi 3 (trijos) mēnešos, izņemot mājokļa pa-
balstu kurināmā iegādei, kuru var izmaksāt vienā vai vairākās reizēs kalendāra gada laikā.

vii Pabalsts veselības aprūpes izdevumu apmaksai
23. Pabalsts veselības aprūpes izdevumu apmaksai ir materiāls atbalsts personām so-

ciālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai. 
24. Pabalsts veselības aprūpes izdevumu apmaksai paredzēts personām no trūcīgām

vai maznodrošinātām mājsaimniecībām ar veselības aprūpi saistītu izdevumu daļējai seg-
šanai par veselības aprūpes pakalpojumiem, par zobārstniecības pakalpojumiem, medicī-
nas ierīču un preču iegādi. 

25. Pabalsta apmērs kalendārā gada laikā ir līdz EUR 120,00 (viens simts divdesmit
euro, 00 centi) 1 (vienai) personai, nepārsniedzot EUR 480,00 (četri simti astoņdesmit euro,
00 centi), 4 (četru) un vairāk cilvēku mājsaimniecībai. 

26. Pabalsta izmaksas pamats ir izdevumus apliecinoši dokumenti, kas izsniegti trūcī-
gas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periodā.

27. Pabalstu var pieprasīt 1 (vienu) reizi 3 (trīs) mēnešu periodā.

viii Pabalsts ēdināšanai izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības iestādēs
28. Pabalsts ēdināšanai izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības iestādēs ir materiāls

atbalsts personām sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai. 
29. Pabalsts ēdināšanai izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības iestādēs paredzēts

bērniem no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuri apmeklē pirmsskolas iz-
glītības iestādes, pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības iestādes un tajās netiek no-
drošināta bezmaksas ēdināšana. 

30. Pabalsta apmērs ir faktiskie izdevumi līdz EUR 3,00 (trīs euro, 00 centi) dienā 1 (vienam)
bērnam par saņemto ēdināšanas pakalpojumu, pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzē-
jam vai uz personas norādīto kredītiestādes kontu, ja nav konkrēta pakalpojuma sniedzēja.

31. Pabalstu piešķir uz trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periodu.

iX Pabalsts krīzes situācijā
32. Pabalsts krīzes situācijā ir operatīvi sniegts materiāls atbalsts ārēju notikumu radītu

seku novēršanai vai mazināšanai. 
33. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs papildus iesniegumam iesniedz Sociā-

lajā dienestā krīzes situācijas faktu pamatojošus dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus),
3 (trīs) mēnešu laikā pēc krīzes situācijas rašanās. 

34. Pabalsta apmērs ir līdz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēram.
35. Pabalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību ir EUR 150,00 (viens

simts piecdesmit euro, 00 centi) mēnesī personai un papildu EUR 50,00 (piecdesmit euro, 00
centi) mēnesī katram bērnam, ja mājsaimniecības, tai skaitā audžuģimenes un aizbildņa, kam
ir tiesības uz pabalstu krīzes situācijā, aprūpē ir bērns līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumam:

35.1. pabalstu piešķir mājsaimniecībai vai personai mājsaimniecībā, kurai ievērojami
samazinājušies vai ienākumi ir zaudēti saistībā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtē-
jās situācijas dēļ, izvērtējot pieejamo informāciju valsts un pašvaldību informācijas sistēmās;

35.2. pabalstu nepiešķir atsevišķi dzīvojošai personai vai par atsevišķu personu māj-
saimniecībā, kurai, atbilstoši normatīvajiem aktiem, piešķirts dīkstāves atbalsts.

36. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu un tā apmēru pieņem, pamato-
joties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, ņemot vērā krīzes situācijas radīto zau-
dējumu sekas vai sociālās situācijas uzlabošanai nepieciešamos izdevumus un pabalsta
pieprasītāja saņemto valsts vai pašvaldības citu pabalstu pamatvajadzību nodrošināšanai
apmēru. 

37. Lēmums par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu un to apmēru vai arī lēmumu par
atteikumu piešķirt pabalstu tiek pieņemts ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no
iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.

X noslēguma jautājumi
38. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.
39. Ar Noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem:
39.1. Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 4. jūnija saistošos noteikumus Nr. 54

“Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā”;   

rēzeknes novada pašvaldības 2021. gada 2. decembra
saistošie noteikumi nr. 14 

“Par maznodrošinātās mājsaimnieCīBas ienākumu 
sLieksni un soCiāLās PaLīdzīBas PaBaLstiem 

rēzeknes novada PašvaLdīBā”
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Paskaidrojuma raksts rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par maznodrošinātas
mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem rēzeknes novada pašvaldībā” 

Paskaidrojuma raksta
sadaļas norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Šobrīd sociālās palīdzības pabalstu veidus un apmēru, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību, personu loku, kurām ir tiesības saņemt noteiku-
mos minēto sociālo palīdzību, kā arī garantēto minimālo ienākumu, turpmāk tekstā – GMI, līmeni nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada
4. jūnija saistošie noteikumi Nr. 54 “Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.
54, kuri spēkā no 2015. gada 8. augusta (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Rēzeknes Novada Ziņas” 2015. gada
7. augustā, Nr. 4 (33)).

Kārtību, kādā ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes/personas
ienākumi un materiālais stāvoklis nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2014. gada 17. jūlija saistošie noteikumi Nr. 33 “Par maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rēzeknes novadā”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 33, kuri spēkā no 2014. gada 6. septembra (publicēti
izdevumā “Rēzeknes Vēstis” 2014. gada 5. septembrī, Nr. 106 (11190)).

Pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19  izplatību, tā saņemšanas kārtību, apmēru un personu loku, kurām ir
tiesības saņemt atbalstu, nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2020. gada 23. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 63 “Par Rēzeknes novada pašvaldības
pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 63, kuri spēkā no 2020. gada
24. aprīļa (publicēti izdevumā laikraksts “Latvijas Vēstnesis” Nr. 81(2020/81.8)).

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada
dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Iepriekšminētos jautājumus reglamentē arī Rēzeknes novadu veidojošās Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi:
1) Viļānu novada pašvaldības 2013. gada 5. decembra saistošie noteikumi Nr. 62 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona Viļānu

novadā atzīstama par maznodrošinātu vai trūcīgu”;
2) Viļānu novada pašvaldības 2013. gada 5. decembra saistošie noteikumi Nr. 57 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni Viļānu novadā”;
3) Viļānu novada pašvaldības 2015. gada 24. septembra saistošie noteikumi Nr. 76 “Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu

novadā”;
4) Viļānu novada pašvaldības 2019. gada 30. maija saistošie noteikumi Nr. 114 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona Viļānu

novadā atzīstama par maznodrošinātu”;
5) Viļānu novada pašvaldības 2020. gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr. 132 “Par krīzes pabalstu piešķiršanu Viļānu novadā ārkārtējās

situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību”. 
Izvērtējot abu pašvaldību iepriekšminēto saistošo noteikumu satura atšķirīgo un kopīgo, ir nepieciešams izveidot jaunu tiesisko regulējumu, kas

atbilst jaunizveidotā novada iedzīvotāju interesēm, kā arī nepasliktina iedzīvotāju stāvokli attiecībā uz sociālo pabalstu veidu, apmēriem,
maznodrošinātās personas statusu.

Ņemot vērā minēto, kā arī, lai nodrošinātu, ka jaunizveidotajā novadā būtu vienoti saistošie noteikumi, kuri nosaka vienotu maznodrošinātas
mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstus, nepieciešams izdot jaunus Saistošos noteikumus, kas regulētu pašlaik spēkā
esošo Rēzeknes novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr. 33, Nr. 45, Nr. 63 un Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr. 62, Nr. 57,
Nr. 76, Nr. 114, Nr. 132 jautājumus.

2. Īss projekta satura izklāsts Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem
Rēzeknes novada pašvaldībā” izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro daļu, 33. panta trešo daļu un 36.
panta sesto daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu.

Saistošie noteikumi ir izstrādāti, ievērojot normatīvo aktu prasības sociālās palīdzības jomā, kas stājušās spēkā 2021. gada 1. janvārī un 1. jūlijā.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta trešajā daļā ir noteikts, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra
pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām
mājsaimniecībā, bet ne zemāku par šī panta otrajā daļā noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni (272 euro pirmajai vai vienīgajai per-
sonai un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā). Līdz administratīvi teritoriālajai reformai, vienā novadu veidojošajā pašvaldībā bija noteikts
maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai, 229 euro – katrai nākamajai personai. Savukārt
otrajā novada pašvaldībā – ģimenes (personas) vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz 75% no attiecīgajā kalendārajā gadā
spēkā esošās minimālās darba algas. Lai nesamazinātu pašvaldības nodrošināto sociālo atbalstu maznodrošinātām māj-saimniecībām, nepieciešams
pārņemt plašāk izmantoto mājsaimniecības ienākumu slieksni, nosakot  327 euro līmeni  pirmajai vai vienīgajai personai, 229 euro – katrai nākamajai
personai. Saistošie noteikumi nosaka pamata sociālās palīdzības pabalstu – pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un
mājokļa pabalsta piešķiršanu, atbilstoši Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumiem Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas
izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” un papildu sociālās palīdzības pabalstiem – pabalstu atsevišķu izdevumu segšanai un pabalsta krīzes
situācijā pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtību.

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, taču ņemot vērā
2021.gada budžeta izpildi – iespējams pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai palielinājums apmēram par 160 000 euro.

Mājokļa pabalsta palielinājuma apmēru uz doto brīdi nav iespējams noteikt, jo ārējo normatīvo aktu jaunais regulējums stājās spēkā tikai 2021.gada
1. jūlijā, bet apkures sezona sākas tikai oktobrī. 

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 noteiktas mērķgrupas, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums un tas ir atkarīgs
no piešķiramā pabalsta veida.

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi neskars.
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Personas Saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā.
Persona pabalsta saņemšanai iesniedz iesniegumu Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā, pievienojot Saistošo noteikumu projektā

norādītos dokumentus. Pēc dokumentu saņemšanas Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.
Sociālā dienesta lēmumu persona/ģimene ir tiesīga apstrīdēt Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā, atbil-

stoši Administratīvā procesa likuma normām.
Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas lēmumu – pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā

procesa likuma normām.
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā tika nodrošināta, informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības
mājaslapas starpniecību, lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem Saistošo noteikumu projektā.

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.                                                                           
domes priekšsēdētājs monvīds švarcs

39.2. Rēzeknes novada pašvaldības 2014. gada 17. jūlija saistošos noteikumus Nr. 33
“Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rēzeknes novadā”;    

39.3. Rēzeknes novada pašvaldības 2020. gada 23. aprīļa saistošos noteikumus Nr.63
“Par Rēzeknes novada pašvaldības pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju
saistībā ar Covid-19 izplatību”;

39.4. Viļānu novada pašvaldības 2013. gada 5. decembra saistošos noteikumus Nr. 62
“Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona Viļānu novadā atzīstama par maz-
nodrošinātu vai trūcīgu”;

39.5. Viļānu novada pašvaldības 2013. gada 5. decembra saistošos noteikumus Nr. 57
“Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni Viļānu novadā”;

39.6. Viļānu novada pašvaldības 2015. gada 24. septembra saistošos noteikumus Nr.76
“Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”;

39.7. Viļānu novada pašvaldības 2019. gada 30. maija saistošos noteikumus Nr. 114
“Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona Viļānu novadā atzīstama par maz-
nodrošinātu";

39.8. Viļānu novada pašvaldības 2020. gada 29. decembra saistošos noteikumus Nr.132
“Par krīzes pabalstu piešķiršanu Viļānu novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-
19 izplatību”.

domes priekšsēdētājs
monvīds švarcs 



adrese: rēzeknes novada pašvaldība, atbrīvošanas aleja 95a, rēzekne, Lv - 4601 reģ. nr. 90009112679  t. 64622238, e-pasts:
info@rezeknesnovads.lv

Iespiests SIA “Latgales Druka”
c atbildīgā par izdevumu madara Bērtiņa tel. 64607198 
c datormaketētāja tatjana kārkliniece tel. 64607205

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes

2021. gada 16. decembra sēdē (protokols Nr. 10, 2. §)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņo-

juma piespiedu izpildes termiņu Rēzeknes novadā.
2. Maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā 7 (septiņu) gadu

laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
3. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Rē-

zeknes novada pašvaldības 2012. gada 20. septembra saistošos noteikumus Nr. 88
“Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu
Rēzeknes novadā”.

domes priekšsēdētājs monvīds švarcs 

rēzeknes novada pašvaldības 2021. gada 16. decembra
saistošie noteikumi nr. 16 

“Par nekustamā īPašuma 
nodokļa maksāšanas Paziņojumu PiesPiedu

izPiLdes termiņu rēzeknes novadā”

rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu
piespiedu izpildes termiņu rēzeknes novadā” projekta paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta
sadaļas norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Šobrīd Rēzeknes novada pašvaldībā (turpmāk arī – pašvaldība) nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes
termiņu nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 20. septembra saistošie noteikumi Nr. 88 “Par nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu Rēzeknes novadā”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 88, kuri spēkā no 2012. gada 14. novembra
(publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Rēzeknes Novada Ziņas” 2012. gada 13. novembrī Nr.10 (16)).

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma  Pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā no-
vada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam, ir spēkā novadu veidojošo bijušo  pašvaldību
saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Viļānu novada pašvaldībā saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu nav izdoti.
Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams izveidot jaunu tiesisko regulējumu, kas atbilst jaunizveidotās pašvaldības interesēm, nodrošinot vienotu

nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāsts Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu
Rēzeknes novadā” projekts, turpmāk – Saistošo noteikumu projekts, izstrādāts pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
9. panta otrās daļas deleģējumu.

Saistošo noteikumu projekts paredz nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu izpildes termiņu Rēzeknes novadā,
kas nosaka, ka maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā septiņu gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās
brīža.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta īstenošana ietekmē pašvaldības budžetu. Nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds uz 2021.gada 24. no-
vembri ir 1 064 932,73 EUR.

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.
Saistošo noteikumu projekts attiecināms uz visiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuri, saskaņā ar likumu “Par nekustamā

īpašuma nodokli”, ir atbildīgi par nekustamā īpašuma nodokļa pilnīgu samaksu noteiktajā laikā.
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu projekts neskars.

4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu projekts attiecināms uz visiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuri, saskaņā ar likumu “Par nekustamā
īpašuma nodokli”, ir atbildīgi par nekustamā īpašuma nodokļa pilnīgu samaksu noteiktajā laikā.

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu projekts neskars.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Personas Saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības Zemes un publisko ūdeņu
pārvaldības dienestā un Juridiskajā un lietvedības nodaļā.

Lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība personas ir tiesīgas pārsūdzēt Administratīvās ra-
jona tiesas Rēzeknes tiesu namā, atbilstoši Administratīvā procesa likuma normām.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā tika nodrošināta, informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības
mājaslapas starpniecību, lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par Saistošo noteikumu projektu.

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.                                                                
domes priekšsēdētājs monvīds švarcs

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka Rēzeknes novada dome 2021. gada
23. septembra sēdē pieņēma lēmumu “Par Viļānu novada pašvaldības domes
2018. gada 25. oktobra lēmuma “Par Viļānu novada Teritorijas plānojuma 2019.-
2031. gadam izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr. 13, 26. §) grozīšanu un 2020. gada
29. decembra lēmuma “Par Viļānu novada teritorijas plānojuma redakcijas nodo-
šanu publiskai apspriešanai un atzinuma saņemšanai” (prot. Nr. 17, 1. §) atcel-
šanu”, kā arī groza lēmumā un tā pielikumā esošajā darba uzdevumā definēto plā-
nošanas dokumenta nosaukumu no “Viļānu novada Teritorijas plānojums 2019. –
2031. gadam” uz “Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojums””.

Saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu, pašvaldības teritori-
jas plānojums ir attīstības plānošanas dokuments. Tajā, līdzsvarojot personu un sa-
biedrības intereses ar teritorijas ilgtspējīgas attīstības iespējām, tiek noteikts funk-
cionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, reglamentēti teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un aprobežojumi.

Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojums ir saistošs visām ju-
ridiskām un fiziskām personām – zemes īpašniekiem, tiesiskajiem vadītājiem, ku-
riem ir īpašumi un kas atrodas Viļānu apvienības teritorijā.

Šobrīd iedzīvotājiem ir iespēja sniegt priekšlikumus funkcionālā zonējuma mai-

ņai kādā konkrētā zemes gabalā, ja tāda nepieciešamība ir radusies saistībā ar
plānoto īpašuma izmantošanu. Vēršam jūsu uzmanību, ka jaunais Rēzeknes no-
vada Viļānu apvienības teritorijas plānojums ir ilgtermiņa dokuments, tāpēc ir ļoti
svarīgi pārdomāt nākotnes plānus attiecībā uz sava īpašuma izmantošanu.

Teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartēs visiem zemes īpašumiem ir krāso-
jums (dzeltens, tumši dzeltens, zaļš, violets u.c.) jeb funkcionālais zonējums – Sav-
rupmāju apbūves teritorija (DzS), Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM),
Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD), Lauksaimniecības teritorija (L),
Mežu teritorija (M), Publiskās apbūves teritorija (P), Rūpnieciskās apbūves terito-
rija (R) u.c., kas nosaka prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem. 

Ja ir radušās neskaidrības, lūgums zvanīt uz tālruņa numuru 64607205 vai
rakstīt e-pastā.

Rakstiskus priekšlikumus funkcionālā zonējuma maiņai vai ieteikumus Viļānu
TP izstrādei aicinām iesniegt Rēzeknes novada pašvaldībai līdz 2022. gada
1. februārim (adrese: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95A, Rē-
zekne, LV-4601 vai Viļānu apvienības pārvalde, Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV-
4650; e-pasts: info@rezeknesnovads.lv).

rēzeknes novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas 

Viļānu apVienības iedzīVotāju ieVērībai – iespēja sniegt 
priekšlikumus saVa īpašuma Funkcionālā zonējuma maiņai


