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Saistošie noteikumi 

Rēzeknē 

 

2016.gada 4.augustā Nr.73 

 

APSTIPRINĀTI 
Rēzeknes novada domes 

2016.gada 4.augusta sēdē 

(protokols Nr.17, 2.§) 

 
                 ar grozījumiem 

Rēzeknes novada domes  

2019.gada  21.marta sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.7, 2.§) 

 

                 ar grozījumiem 

Rēzeknes novada domes 

2019.gada 17.oktobra sēdē 

(protokols Nr.23, 8.§) 

ar precizējumiem 

Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2019.gada 5.decembra sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.27, 1.§) 

 

“Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu 

ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu” 

 
Izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma 

22.2 panta otro daļu 

 

1. Šie saistošie noteikumu nosaka zemes īpašnieku un tiesisko valdītāju atbildību par 

Rēzeknes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas 

un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu. 

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu (turpmāk – 

pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma) ekspluatācijas un uzturēšanas 

noteikumu pārkāpšanu nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kuru īpašuma 

(valdījuma) robežās atrodas pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma, tiek 

saukts pie administratīvās atbildības. 

3. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem līdz 

administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic šādas amatpersonas: 

3.1. Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra 

saistošajiem noteikumiem Nr.53, kas stājās spēkā 2020.gada 1.jūlijā; ar grozījumiem, kas 

izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošajiem noteikumiem 

Nr.29, kas stājas spēkā 2019.gada 4.jūnijā; 

3.2. Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes būvinspektors. 
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3.1Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības administratīvā komisija. 

Administratīvās komisijas lēmumu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā. 

4. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas 

noteikumu pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz astoņpadsmit naudas 

soda vienībām. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 

17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.53, kas stājās spēkā 2020.gada 1.jūlijā) 

5. Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra 

saistošajiem noteikumiem Nr.53, kas stājās spēkā 2020.gada 1.jūlijā. 

 

Domes priekšsēdētājs M.Švarcs 
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