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

„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” 

projekta paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Uz doto brīdi pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas 

kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus 

pašvaldības darba organizācijas jautājumus nosaka Rēzeknes novada 

pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošie noteikumi Nr.1 „Rēzeknes novada 

pašvaldības nolikums”, turpmāk - Saistošie noteikumi Nr.1, kuri spēkā no 

2013.gada 5.jūlija (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā 

„Rēzeknes novada ziņas” 2013.gada 17.jūlijā Nr.3 (19)). 

        Atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 

10.jūlija atzinumam Nr.18-6/6279 „Par saistošajiem noteikumiem” precizējumi 

un grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.1.  

Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošajos noteikumos 

Nr.1, izdodot jaunus Saistošos noteikumus. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada __.septembra saistošie noteikumi 

Nr.__ „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums””  

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

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu. 

Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumus spēkā 

esošajos Saistošajos noteikumos Nr.1. 

 Saistošo noteikumu projekts paredz precizēt un pilnveidot esošo Nolikuma 

teksta redakciju, kā arī izdarīt redakcionālus grozījumus nolikumā, kas saistīti 

ar lēmumu pieņemšanu par līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.  

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 tiks precizēta Nolikuma teksta redakcija.. 

Ar Saistošo noteikumu projektu nav noteikta mērķgrupa, uz kuru 

attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Personas Saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos var 

griezties Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā. 

Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā netika 

nodrošināta tādēļ, ka Saistošo noteikumu projekts neierobežo sabiedrības 

tiesības. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                               M.Švarcs 

 


