
Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada __ .jūlija saistošo noteikumu Nr.___  

„Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr.24 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā 

lietošanā esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā””  

projekta paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Uz doto brīdi Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā sanitārās tīrības 

nodrošināšanu, kā arī civilizētas kultūrvides veidošanu, iedzīvotāju veselīgas 

dzīves vides nodrošināšanu, dabas, ēku un inventāra aizsardzību, nosaka 

Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošie noteikumi Nr.24 

„Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā 

esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā”, turpmāk - Saistošie noteikumi 

Nr.24, kuri spēkā no 2010.gada 8.maija (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības 

bezmaksas izdevumā „Rēzeknes novada ziņas” 2010.gada 7.maijā). 

Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.24  3.2.2.punktam noteikts administratīvo 

sods par zemes un apsaimniekojamo teritoriju neuzturēšanu kārtībā saskaņā ar 

sanitārās kopšanas un īpašuma uzturēšanas noteikumiem, savlaicīgu zāles 

nenopļaušanu līdz ielas (brauktuves) malai, apaudzēšanu ar kokiem un 

krūmiem, kas bojā skatu un traucē ielu krustojumu pārredzamību, apdraudot 

satiksmes drošību, un ierobežo gājēju pārvietošanas iespējas. Savukārt, saskaņā 

ar Saistošo noteikumu Nr.24  3.2.4.punktam noteikts administratīvo sods par 

ielu malu un ietvju nesakopšanu (sīko atkritumu, zāles, smilšu nenovākšana), 

sniega nenotīrīšanu no ietvēm. 

Pielietojot praksē Saistošos noteikumus Nr.24, Rēzeknes novada pašvaldība  

ir konstatējusi nepieciešamība precizēt Saistošo noteikumu Nr.24  3.2.2.punkta 

redakciju atbilstoši likuma „Par autoceļiem” terminoloģijai un izslēgt Saistošo 

noteikumu Nr.24  3.2.4.punktu. 

 Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošo noteikumu 

Nr.24, izdodot jaunus Saistošos noteikumus. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada __.aprīļa saistošo noteikumu 

Nr.__ „Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr.24 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam 

piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā”” 

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

pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 6.punktu, Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa 26.panta trešo daļu. 

Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumu spēkā 

esošajos Saistošajos noteikumos Nr.24. 

Saistošo noteikumu projekts paredz precizēt Saistošo noteikumu Nr.24  

3.2.2.punkta redakciju atbilstoši ārējam normatīvajam aktam, kā arī izslēgt 

3.2.4.punktu un 3.2.5.punktu.  

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu projekta īstenošana neietekmē 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 pašvaldības pagastu 

pārvaldēs. 

Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina 

līdzšinējo kārtību, kas noteikta ar Saistošajiem noteikumiem Nr.24. 

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: _____________ 

 

 


