
Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada ___.aprīļa saistošo noteikumu Nr.__ 
 „Par k ārt ību, kādā sakārtojamas vai nojaucamas avārijas stāvoklī esošas būves  

Rēzeknes novadā” projekta paskaidrojuma raksts 
 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada __.aprīļa saistošo noteikumu 
Nr.___ „Par kārtību, kādā sakārtojamas vai nojaucamas avārijas stāvoklī esošas 
būves Rēzeknes novadā” projekts, turpmāk - Saistošo noteikumu Nr.___ 
projekts, izstrādāts pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.pirmās daļas 
5.punkta deleģējumu. 

Jaunie saistošie noteikumi izstrādāti, lai noteiktu kārtību, kādā sakārtojamas 
vai nojaucamas būves, kuras ir pilnīgi vai daļēji sagruvušas, nonākušas tādā 
stāvoklī, ka apdraud garāmgājējus, būvju lietotājus, īrniekus vai kaimiņus vai 
bojā ainavu. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

 

Saistošo noteikumu Nr.___ projekts paredz kārtība, kādā sakārtojamas vai 
nojaucamas būves, kuras ir pilnīgi vai daļēji sagruvušas, kā arī nosaka 
administratīvās procedūras un lēmumus būvju sakārtošanai vai nojaukšanai. 
Bez tam Saistošo noteikumu Nr.___ projekts nosaka to amatpersonu, būvvaldes 
un domes kompetenci.  

 Saistošo noteikumu Nr.___ projekts paredz kādi dokumenti sagatavojami 
un izsniedzami būvju īpašniekiem, kā arī paredz informācijas par izsniegto 
(nosūtīto) brīdinājumu un par būvvaldes un domes pieņemtajiem lēmumiem 
publicēšanu kādā no vietējiem laikrakstiem vai pašvaldības bezmaksas 
izdevumā, pašvaldības interneta mājas lapā un izlikšanu redzamā vietā 
pašvaldības administrācijas un novada pagastu pārvalžu telpās. 

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu projekta īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu 
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi ir nepieciešams veidot 

komisiju Rēzeknes novada avārijas stāvoklī un pamestu būvju apzināšanai. 

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 Būvvaldē un Juridiskajā un lietvedības 
nodaļā. 

Administratīvās komisijas lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu 
personas ir tiesīgas pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu 
namā, atbilstoši Administratīvā procesa likuma un Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa normām. 

Būvvaldes lēmumu par būvju sakārtošanu vai nojaukšanu un Rēzeknes 
novada domes lēmumu par pašvaldības līdzekļu atgūšanu no būves īpašnieka, 
personas ir tiesīgas pārsūdzēt Administratīvās rajona 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 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: ________ 

Domes priekšsēdētājs                                                                M.Švarcs 


