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  Saistošie noteikumi  
Rēzeknē 

2010.gada 15.aprīlī                                                                                                                  Nr.24 
 

APSTIPRINĀTI  
                                                                                                                      Rēzeknes novada domes 

2010.gada 15.aprīļa sēdē                                                                                                                  

                          (protokols Nr.8, 3.§) 

 
ar grozījumiem 

Rēzeknes novada domes 

2010.gada 16.septembra sēdē                                                                                                                  
                           (protokols Nr.21, 3.§) 

 

ar grozījumiem 
Rēzeknes novada domes 

2012.gada 5.aprīļa sēdē                                                                                                                  

                           (protokols Nr.7, 4.§) 

 
ar grozījumiem 

Rēzeknes novada domes 

2012.gada 19.jūlija sēdē                                                                                                                  
                           (protokols Nr.15, 2.§) 

 

ar grozījumiem 

Rēzeknes novada domes 
                                                                                     2013.gada 17.oktobra sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.26, 5.§) 

ar precizējumiem 
Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2013.gada 7.novembra sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.27, 70.§) 
 

ar grozījumiem 

                                                                                     Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2014.gada 18.septembra sēdē 
                                                                                     (protokols Nr.22, 5.§) 

 

ar grozījumiem 
Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2019.gada 7.marta sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.6, 4.§) 
 

„Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas 

teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  
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43.panta pirmās daļas 6.punktu,  

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26.panta trešo daļu  
 

1. Noteikumos lietotie termini 

1. Noteikumu pārkāpums – par noteikumu pārkāpumu atzīstama prettiesiska, vainojama (ar 

nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta) darbība vai bezdarbība, kura apdraud sabiedrisko 

kārtību novadā un par kuru noteikumos paredzēta administratīvā atbildība.  

2. Noteikumu pārkāpējs – fiziska vai juridiska persona, kura ar nodomu vai aiz neuzmanības 

ir izdarījusi darbības, par kurām šajos noteikumos ir paredzēta atbildība, vai persona, kura ar 

nodomu vai aiz neuzmanības nav veikusi tai uzliktos pienākumus.  

3. Sabiedriska vieta - ikviena novadā esoša publiski pieejama teritorija, telpa (ceļi - jebkura 

satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, ietves un nomales sadalošas 

joslas), saliņas; tuneļi; laukumi; dzelzceļa stacija - tās zāles un gaiteņi; autoosta - tās zāles un 

gaiteņi; sporta būves, kā arī parki; skvēri, namu pagalmi, citas speciāli iekārtotas brīvdabas 

atpūtas vietas; kā arī neapbūvētas vai citādi neiekārtotas valsts vai pašvaldības zemes un 

ēkas.  

4. Dzīvojamo ēku koplietošanas telpas - ēku bēniņi, pagrabi, kāpņutelpas un gaiteņi.  

5. Zaļā zona – lielciemu, ciemu un citu blīvi apdzīvoto vietu teritorija esošie apstādījumi, 

zālieni, parki un meži.  

6. Apstādījumi – ar kokiem, dekoratīviem krūmiem un puķēm apstādīti laukumi vai joslas.  

 

2. Vispārīgie jautājumi 

(nodaļas nosaukums ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 

18.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.41, kas stājās spēkā 2014.gada 13.novembrī) 

7. Šo saistošo noteikumu uzdevums ir nodrošināt Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā 

sanitāro tīrību, kā arī veidot tajā civilizētu kultūrvidi, nodrošināt iedzīvotājiem veselīgu 

dzīves vidi, aizsargāt dabu, ēkas un inventāru.  

8. Saistošie noteikumi paredz, kāda kārtība ir jāievēro Rēzeknes novada administratīvajā 

teritorijā un kāda ir atbildība par to neievērošanu.  

9. Saistošie noteikumi ir saistoši visā Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā visām 

fiziskām un juridiskām personām, kas dzīvo, uzturas un darbojas Rēzeknes novada. 

Nekustama īpašuma īpašniekiem noteikumi ir saistoši neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai nav 

reģistrēts zemesgrāmatā.  

10. Personas, kuras pārkāpj šos saistošie noteikumus, ir saucamas pie tajos paredzētās 

administratīvās atbildības, ja par viņu darbību konkrētā gadījumā nav paredzēta Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktā administratīvā atbildība.  

11. Amatpersonas un institūcijas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu 

par saistošo noteikumu pārkāpšanu:  

11.1. Rēzekne novada domes priekšsēdētājs un vietnieks;  

11.2. Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors, iestāžu - pagastu apvienību - un to 

struktūrvienību - pagastu pārvalžu - vadītāji; (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes 

novada pašvaldības 2019.gada 7.marta saistošajiem noteikumiem Nr.28, kas stājās 

spēkā 2019.gada 18.aprīlī) 

11.3. Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - pagastu apvienību -, vai to struktūrvienību - 

pagastu pārvalžu - atbildīgie darbinieki (amatpersonas) par komunālo saimniecību; (ar 

grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 7.marta 

saistošajiem noteikumiem Nr.28, kas stājās spēkā 2019.gada 18.aprīlī) 

11.4. Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 

18.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.41, kas stājās spēkā 2014.gada 

13.novembrī. (punkta redakcija ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada 

pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.43, kas stājās 

spēkā 2010.gada 18.novembrī; ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada 
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pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.76, kas stājās spēkā 

2012.gada 29.maijā).  

12. Svītrots ar Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.43, kas stājās spēkā 2010.gada 18.novembrī.  

13. Administratīvos protokolus izskata un sodu uzliek Rēzeknes novada pašvaldības 

administratīvā komisija. Administratīvās komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā.  

14. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu iekasētā soda nauda tiek ieskaitīta Rēzeknes novada 

pašvaldības budžetā.  

 

3. Sevišķie noteikumi 

15. Par pārkāpumiem dzīvojamo māju koplietošanas telpās.  

15.1. Par koplietošanas telpu nolaidīgu ekspluatāciju, nesaudzīgu attieksmi pret 

sanitārtehniskām un citam iekārtām, izraisot to bojāšanos, – izsaka brīdinājumu vai 

uzliek naudas sodu līdz 142,29 euro. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada 

pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.12, kas stājās spēkā 

2014.gada 1.janvārī) 

15.2. Par antisanitāru apstākļu radīšanu koplietošanas telpās, – izsaka brīdinājumu vai uzliek 

naudas sodu līdz 71,14 euro. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada 

pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.12, kas stājās spēkā 

2014.gada 1.janvārī) 

15.3. Par koplietošanas telpu vai malkas šķūnīšu izmantošanu neparedzētiem mērķiem, – 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 71,14 euro. (ar grozījumiem, kas izdarīti 

ar Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem 

Nr.12, kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī) 

15.4. Svītrots ar Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.43, kas stājās spēkā 2010.gada 18.novembrī.  

15.5. Svītrots ar Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.43, kas stājās spēkā 2010.gada 18.novembrī.  

15.6. Svītrots ar Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.43, kas stājās spēkā 2010.gada 18.novembrī.  

16. Par pārkāpumiem apsaimniekojamās teritorijās. 

16.1. Par namīpašumu, citu būvju neuzturēšanu kārtībā saskaņā ar sanitārās kopšanas un 

īpašuma uzturēšanas noteikumiem, – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: 

fiziskām personām līdz 71,14 euro, juridiskām personām - līdz 711,44 euro. (ar 

grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra 

saistošajiem noteikumiem Nr.12, kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī) 

16.2. Par zemes un apsaimniekojamo teritoriju neuzturēšanu kārtībā saskaņā ar sanitārās 

kopšanas un īpašuma uzturēšanas noteikumiem, savlaicīgu zāles nenopļaušanu līdz 

ceļa (ielas) nodalījuma joslā, apaudzēšanu ar kokiem un krūmiem, kas bojā skatu un 

traucē ceļu (ielu) krustojumu pārredzamību, apdraudot satiksmes drošību, – izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskām personām līdz 71,14 euro, juridiskām 

personām - līdz 711,44 euro. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada 

pašvaldības 2012.gada 19.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.84, kas stājās spēkā 

2012.gada 14.novembrī; ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 

2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.12, kas stājās spēkā 2014.gada 

1.janvārī) 

16.3. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laika pēc administratīvā soda 

piemērošanas, - uzliek naudas sodu: fiziskām personām no 71,14 līdz 142,29 euro, 

juridiskām personām - no 350,00 līdz 711,44 euro. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.12, 

kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī) 
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16.4. Svītrots ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 19.jūlija saistošajiem 

noteikumiem Nr.84, kas stājās spēkā 2012.gada 14.novembrī.  

16.5. Svītrots ar Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.43, kas stājās spēkā 2010.gada 18.novembrī.  

16.6. Par individuālo dzīvojamo māju apkārtnes nesakopšanu, aizaudzēšanu ar krūmiem un 

nezālēm, - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 71,14 euro. (ar 

grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra 

saistošajiem noteikumiem Nr.12, kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī) 

16.7. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

piemērošanas, - uzliek naudas sodu no 42,69 līdz 71,14 euro. (ar grozījumiem, kas 

izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajiem 

noteikumiem Nr.12, kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī) 

16.8. Par kiosku, veikalu un kafejnīcu apkārtnes nesakopšanu 10 m attālumā no attiecīgā 

objekta, tirdzniecības vietu nesakopšanu, – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: 

fiziskām personām līdz 71,14 euro, juridiskām personām - līdz 350,00 euro. (ar 

grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra 

saistošajiem noteikumiem Nr.12, kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī) 

16.9. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laika pēc administratīvā soda 

piemērošanas, - uzliek naudas sodu: fiziskām personām no 42,69 līdz 71,14 euro, 

juridiskām personām no 71,14 līdz 350,00 euro. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.12, 

kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī) 

16.10. Par ziemā un atkušņa laikā sniega un ledus periodisku nenotīrīšanu no ēku jumtiem, 

lai nepieļautu ledus un sniega krišanu, apdraudot gājēju un transporta līdzekļu 

drošību, – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskām personām līdz 71,14 

euro, juridiskām personām - līdz 350,00 euro. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem 

Nr.12, kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī) 

16.11. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laika pēc administratīvā 

soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu: fiziskām personām no 42,69 līdz 142,29 

euro, juridiskām personām - līdz 350,00 euro. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem 

Nr.12, kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī) 

16.12. Svītrots ar Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.43, kas stājās spēkā 2010.gada 18.novembrī.  

16.13. Par ēkas fasādes (tai skaitā logu, durvju, balkonu, izkārtņu), žogu, vārtu netīrību, 

bojātu krāsojumu vai apmetumu, – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 

71,14 euro. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 

17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.12, kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī) 

16.14. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu no 42,69 līdz 71,14 euro. (ar grozījumiem, 

kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajiem 

noteikumiem Nr.12, kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī) 

16.15. Svītrots ar Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.43, kas stājās spēkā 2010.gada 18.novembrī.  

16.16. Svītrots ar Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.43, kas stājās spēkā 2010.gada 18.novembrī.  

16.17. Par aploku, būru (ārpus slēgtām telpām) putniem un mājdzīvniekiem, kuru 

ekskrementi apkārtējā vidē izdala cilvēku labsajūtai kaitīgas smakas, ierīkošanu pie 

kopīgā žoga bez kaimiņu piekrišanas, - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 

līdz 71,14 euro. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 
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2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.12, kas stājās spēkā 2014.gada 

1.janvārī) 

16.18. Svītrots ar Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.43, kas stājās spēkā 2010.gada 18.novembrī.  

16.19. Par sabiedriskās vietās un privātīpašumā esošo apstādījumu vai zālienu bojāšanu vai 

izbraukāšanu, – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 71,14 euro. (ar 

grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra 

saistošajiem noteikumiem Nr.12, kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī) 

16.20. Par transporta līdzekļu mazgāšanu vai to profilaktisko apkopi zaļajā zonā, publisko 

ūdeņu aizsargjoslā vai citā šim nolūkam neparedzētā vietā, – izsaka brīdinājumu vai 

uzliek naudas sodu līdz 71,14 euro. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada 

pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.12, kas stājās spēkā 

2014.gada 1.janvārī) 

16.21. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu no 42,69 līdz 71,14 euro. (ar grozījumiem, 

kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajiem 

noteikumiem Nr.12, kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī) 

17. Svītrots ar Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.43, kas stājās spēkā 2010.gada 18.novembrī.  

17.1. Svītrots ar Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.43, kas stājās spēkā 2010.gada 18.novembrī.  

17.2. Svītrots ar Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.43, kas stājās spēkā 2010.gada 18.novembrī.  

17.3. Svītrots ar Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.43, kas stājās spēkā 2010.gada 18.novembrī.  

17.4. Svītrots ar Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.43, kas stājās spēkā 2010.gada 18.novembrī.  

 

4. Nobeiguma noteikumi 

18. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.  

19. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē: 

19.1. Maltas pagasta padomes 2004.gada 18.marta saistošie noteikumi Nr.2 „Par sabiedrisko 

kārtību, teritorijas un tajā esošo dzīvojamo māju, sabiedrisko un ražošanas ēku 

uzturēšanu un labiekārtošanu Maltas pagastā”; 

19.2. Strūžānu pagasta padomes 2005.gada 18.aprīļa saistošie noteikumi Nr.2 „Par 

sabiedrisko kārtību, teritorijas un tajā esošo dzīvojamo māju, sabiedrisko un ražošanas 

ēku uzturēšanu un labiekārtošanu Strūžānu pagastā”. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.43, 

kas stājās spēkā 2010.gada 18.novembrī) 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                         M.Švarcs 
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