
Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada __.jūlija saistošo noteikumu Nr.___  

„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.11 „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām””  

projekta paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Šobrīd Rēzeknes novada pašvaldības nodevu veidus un to samaksas kārtību 

nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošie noteikumi 

Nr.11 „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām”, turpmāk - Saistošie 

noteikumi Nr.11, kuri spēkā no 2010.gada 23.februāra (publicēti Rēzeknes 

novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1(01) 

2013.gada 22.februārī). 

Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.11 2.1.2.punktam paredzēta pašvaldības 

nodeva par atkārtotu domes sēžu protokolu izrakstu par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu izsniegšanu: fiziskām personām - Ls 3,00, juridiskām personām - 

Ls 6,00 savukārt atbilstoši 2.1.4.punktam paredzēta pašvaldības nodeva par 

izziņu par dzīvesvietu - Ls 1,00.  

Pielietojot praksē Saistošos noteikumus Nr.11, Rēzeknes novada pašvaldība 

ir konstatējusi, ka ir lietderīgi un nepieciešams svītrot iepriekšminētos Saistošos 

noteikumu Nr.11 punktus, jo  

1) pašvaldības nodeva par izziņu par dzīvesvietu tiek iekasēta Ministru 

kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.844 „Noteikumi par valsts 

nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”; 

2) pašvaldības nodeva par atkārtotu domes sēžu protokolu izrakstu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu izsniegšanu faktiski netiek iekasēta, jo ar 

domes lēmumu ir noteikta ārpus domes iesniegumu un pirkuma darījumu 

izskatīšanas kārtība.  

Turklāt nepieciešams precizēt Saistošo noteikumu nodaļu un punktu 

numerāciju atbilstoši ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumiem 

Nr.108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi”. 

Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumu Saistošajos noteikumos 

Nr.11, izdodot jaunus Saistošos noteikumus.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada __.jūlija saistošo noteikumu Nr.__ 

„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.11 „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām”” 

projekts, turpmāk - Saistošo noteikumu projekts, izdots saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 15.punktu, likuma "Par nodokļiem un 

nodevām" 12.panta pirmās daļas 1.punktu. 

Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumu spēkā 

esošajos Saistošajos noteikumos Nr.11. 

Saistošo noteikumu projekts paredz svītrot Saistošo noteikumu Nr.11 

2.1.2.punktu un 2.1.4.punktu, kā arī precizēt . Saistošo noteikumu Nr.11 punktu 

un nodaļu numerāciju. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

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 nav noteikta mērķgrupa, uz kuru 

attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums. 

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu projekts 

neskars.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Personas Saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos var 

griezties Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā un pagastu pārvaldēs. 

Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina 

līdzšinējo kārtību, kas noteikta ar Saistošajiem noteikumiem Nr.11. 

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 grozījumiem Saistošo noteikumu 

projektā. 

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu: _____________ 

 


