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Saistošie noteikumi  
Rēzeknē 

 

2009.gada 3.decembrī                                 Nr.11 

 

APSTIPRINĀTI 
Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2009.gada 3.decembra sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.16, 1.§) 
ar precizējumiem 

Rēzeknes novada domes 
                                                                                     2009.gada 29.decembra sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.18, 31.§) 
ar precizējumiem 

Rēzeknes novada domes 
                                                                                     2010.gada 21.janvāra sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.2, 81.§) 

 

ar grozījumiem 

Rēzeknes novada domes 
                                                                                     2010.gada 4.februāra sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.3, 4.§) 

 
ar grozījumiem 

Rēzeknes novada domes 
                                                                                     2013.gada 4.jūlija sēdē 
                                                                                     (protokols Nr.17, 2.§) 

 

ar grozījumiem 

Rēzeknes novada domes 
                                                                                     2013.gada 17.oktobra sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.26, 3.§) 

 
ar grozījumiem 

Rēzeknes novada domes 

2015.gada 7.maija sēdē                                                                                                                  
                          (protokols Nr.10, 1.§) 

ar precizējumiem 

Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2015.gada 18.jūnija sēdē 
                                                                                     (protokols Nr.14, 3.§) 

 

ar grozījumiem 
                                                                                     Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2016.gada 3.marta sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.6, 1.§) 

ar precizējumiem 
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Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2016.gada 7.jūlija sēdē 
                                                                                     (protokols Nr.15, 1.§) 

 

ar grozījumiem                                                                                     
 Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2018.gada 3.maija sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.11, 2.§) 

 
ar grozījumiem  

Rēzeknes novada domes 

2019.gada 21.marta sēdē 
(protokols Nr.7, 4.§) 

ar precizējumiem 

Rēzeknes novada domes 

2019.gada 18.aprīļa sēdē 
(protokols Nr.9, 7.§) 

 

 

„Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 15.punktu,  

likuma "Par nodokļiem un nodevām"  

12.panta pirmās daļas 1., 2., 7., 9. un 10.punktu  

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi attiecas uz Rēzeknes novada pašvaldības administratīvo teritoriju un 

pašvaldības nodevu maksātāji ir visas fiziskās un juridiskās personas, uz kurām attiecināmi 

šie noteikumi. 

2. Pašvaldības nodevas, kas noteiktas ar šiem noteikumiem, tiek ieskaitītas Rēzeknes novada 

pašvaldības budžetā. 

3. Pašvaldības nodevas iekasē skaidrā naudā Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā vai 

pagastu apvienību pagastu pārvalžu kasēs, vai arī veicot bezskaidras naudas norēķinu uz  

Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas vai attiecīgo pagastu apvienību norēķinu 

kontiem. Rēķinu par pašvaldības nodevu samaksu (pēc pieprasījuma) var saņemt Rēzeknes 

novada pašvaldības administrācijas grāmatvedībā vai attiecīgo pagastu apvienību pagastu 

pārvaldēs, noteikumos noteiktajā termiņā vai, ja termiņš nav noteikts, pirms pakalpojuma 

saņemšanas vai ar nodevu apliekamo darbību veikšanas.  (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošajiem noteikumiem Nr.31, kas 

stājās spēkā 2019.gada 4.jūnijā) 

4. Dokumentus, izziņas un atļaujas izsniedz uzrādot kvīti par nodevas nomaksu. 

5. Rēzeknes novada pašvaldība nosaka un iekasē pašvaldības nodevas par: 

5.1. pašvaldības izsniegtajiem dokumentiem un to apliecinātām kopijām; 

5.2. izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās; 

5.3. reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās; 

5.4. būvatļaujas vai būvniecības ieceres akcepta saņemšanu būvniecību reglamentējošo 

normatīvo aktu noteiktajā kārtībā; (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada 

pašvaldības 2016.gada 3.marta saistošajiem noteikumiem Nr.66, kas stājās spēkā 

2016.gada 15.septembrī) 

5.5. simbolikas izmantošanu. 

 

II. Par pašvaldības izsniegto dokumentu saņemšanu pēc juridisko un fizisko personu 

pieprasījuma 
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6. Rēzeknes novada pašvaldība nosaka nodevu par pašvaldības izsniegtajiem dokumentiem 

un to apliecinātām kopijām: 

6.1. par atkārtotu domes sēžu protokolu izrakstu izsniegšanu: fiziskām personām - 2,85 

euro, juridiskām personām - 7,11 euro; (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes 

novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.10, kas stājās 

spēkā 2014.gada 1.janvārī) 

6.2. Svītrots ar Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošajiem noteikumiem 

Nr.2, kas stājas spēkā 2013.gada 27.septembrī; 

6.3. domes sēžu protokolu izraksti no arhīva dokumentiem - 4,27 euro; (ar grozījumiem, 

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

noteikumiem Nr.10, kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī) 

6.4. Svītrots ar Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošajiem noteikumiem 

Nr.2, kas stājas spēkā 2013.gada 27.septembrī;  

6.5. izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu - 0,71 euro; (ar grozījumiem, kas 

izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem 

noteikumiem Nr.17, kas stājās spēkā 2010.gada 2.aprīlī) 

6.6. izziņa par nekustamā īpašuma piederību - 2,13 euro; (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.10, 

kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī) 

6.7. izziņas no pašvaldības arhīva - 2,85 euro; (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes 

novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.10, kas stājās 

spēkā 2014.gada 1.janvārī) 

6.8. raksturojumi, rekomendācijas, atsauksmes - 2,13 euro; (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.10, 

kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī) 

6.9. izziņas no būvvaldes - 4,27 euro; (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada 

pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.10, kas stājās spēkā 

2014.gada 1.janvārī) 

6.10. visu veidu civilstāvokļa aktu reģistru izraksti, izziņas no dzimtsarakstu nodaļas 

arhīva, ja persona norāda precīzus pamatdatus - 2,13 euro; visu veidu civilstāvokļa 

aktu reģistru izraksti, izziņas no dzimtsarakstu nodaļas arhīva, ja persona nenorāda 

precīzus pamatdatus un nepieciešama papildus izpēte - 4,27 euro; (ar grozījumiem, 

kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem 

noteikumiem Nr.17, kas stājās spēkā 2010.gada 2.aprīlī; ar grozījumiem, kas izdarīti 

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

Nr.10, kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī) 

6.11. pārējās izziņas - 2,13 euro; (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada 

pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.10, kas stājās spēkā 

2014.gada 1.janvārī) 

6.12. saistošo noteikumu, nolikumu, instrukciju un citu ārējo normatīvo aktu apliecinātas 

kopijas - 0,57 euro par 1 lappusi. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada 

pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.10, kas stājās spēkā 

2014.gada 1.janvārī) 

7. No nodevas par Rēzeknes novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un to kopiju, 

izziņu un citu dokumentu saņemšanu samaksas ir atbrīvotas valsts un pašvaldību 

institūcijas, politiski represētās personas, 1. un 2. grupas invalīdi, trūcīgās un 

maznodrošinātās personas, par dzīvesvietas izziņas saņemšanu bērni līdz 18 gadu 

vecumam, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 

4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.17, kas stājās spēkā 2010.gada 2.aprīlī) 

8. 6.10.punktā noteiktās nodevas nav jāmaksā par visu veidu dokumentu izsniegšana 

uzturlīdzekļu piedziņas lietās, valsts pabalstu un pensiju piešķiršanas lietās, adopcijas, 

SPĒKĀ NEESOŠI SPĒKĀ NEESOŠI SPĒKĀ NEESOŠI

SPĒKĀ NEESOŠI SPĒKĀ NEESOŠI SPĒKĀ NEESOŠI

SPĒKĀ NEESOŠI SPĒKĀ NEESOŠI SPĒKĀ NEESOŠI



aizbildnības, aizgādnības, bijušo īpašumu denacionalizācijas un politiski represēto personu 

reabilitācijas lietās, kā arī notiesāto personu pasu izsniegšanas un apmaiņas lietās. 

(saistošie noteikumi papildināti ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada domes 

2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.17, kas stājās spēkā 2010.gada 

2.aprīlī; punkta redakcija ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 

2013.gada 4.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.2, kas stājas spēkā 2013.gada 

27.septembrī) 

 

III.  Par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās  

9. Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura komerciālu pasākumu sarīkošanu publiskās 

vietās Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā - 21,34 euro. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.10, kas 

stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī) 

10. Šo noteikumu 9.punktā minētie pasākumi var tikt rīkoti pēc atļaujas saņemšanas novada 

pašvaldībā. Pamats atļaujas saņemšanai ir pašvaldībai iesniegtais iesniegums no pasākuma 

rīkotāja, pamatojoties uz kuru tiek dota atļauja pasākuma rīkošanai. (punkta redakcija ar 

grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošajiem 

noteikumiem Nr.2, kas stājas spēkā 2013.gada 27.septembrī) 

11. Izklaidējoša rakstura komerciāli pasākumi var tikt rīkoti tikai ar pašvaldību saskaņotās 

vietās. 

12. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras rīko izklaidējoša rakstura 

komerciālus pasākumus publiskās vietās pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

13. No pašvaldības nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu tiek atbrīvoti 

organizētāji, kas pilda Rēzeknes novada pašvaldības pasūtījumu. 

14. Nodeva pilnā apjomā iemaksājama ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms pasākuma 

rīkošanas.  
 

 

IV. Par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās 

15. Par reklāmas, afišu, sludinājumu un priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu izvietošanu 

publiskās vietās - 8,00 euro par 1 (vienu) vietu. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes 

novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.10, kas stājās 

spēkā 2014.gada 1.janvārī; ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 

2018.gada 3.maija saistošajiem noteikumiem Nr.15, kas stājās spēkā 2018.gada 14.jūnijā) 

16. Ar pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās nav 

apliekama Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu reklāma, afiša un sludinājumi, un 

juridisko personu izvietotā vizuālā informācija, kas informē par to veikto uzņēmējdarbību, 

ja minētā informācija izvietota tieši pie attiecīgās juridiskās personas uzņēmējdarbības 

veikšanas vietas. 

17. Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu, kā arī par priekšvēlēšanas 

aģitācijas materiālu, izvietošanu jānomaksā līdz to izvietošanas dienai, pretējā gadījumā šī 

reklāmas izvietošana uzskatāma par nelikumīgu. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes 

novada pašvaldības 2018.gada 3.maija saistošajiem noteikumiem Nr.15, kas stājās spēkā 

2018.gada 14.jūnijā) 

18. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras Rēzeknes novada pašvaldības 

īpašumā vai teritorijā esošām ēkām, ziņojumu dēļiem un citās publiskās vietās izvieto 

vizuālo informāciju. 

19. No pašvaldības nodevas samaksas par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu tiek 

atbrīvotas personas par labdarības pasākumu reklamēšanu, kas nav saistīti ar 

komercdarbību. 

 

V. Par būvatļaujas vai būvniecības ieceres akcepta saņemšanu būvniecību 

reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā 
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(nodaļas nosaukums un jaunā redakcija ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada 

pašvaldības 2016.gada 3.marta saistošajiem noteikumiem Nr.66, kas stājās spēkā 

2016.gada 15.septembrī) 

20. Nodevu maksā fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecību normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā, saņem no Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes būvatļauju vai 

būvniecības ieceres akceptu. Nodeva veidojas no izmaksām, kas saistītas ar būvniecības 

ieceres dokumentācijas izskatīšanu, būvatļaujas sagatavošanu, atzīmju izdarīšanu, 

būvniecības ieceru akceptēšanu, būvprojektu izmaiņu saskaņošanu, objektu apsekošanu, 

pieņemšanu ekspluatācijā. 

21. Nodevas likmes noteikšanu un iekasēšanas kārtību kontrolē Rēzeknes novada Būvvalde. 

21.1. Nodeva maksājama par: 

21.1.1. būvatļaujas izdošanu – 50 % apmērā pēc būvatļaujas saņemšanas būvvaldes 

noteiktajā termiņā. Atlikušos 50 % no nodevas samaksā pirms dokumentu 

iesniegšanas būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu 

izpildi. Persona ir tiesīga nodevu par būvatļaujas izdošanu maksāt vienā 

maksājumā; 

21.1.2. būvniecības ieceres akceptu – pirms dokumentu iesniegšanas būvvaldē, lai 

uz paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes saņemtu atzīmi par 

būvniecības ieceres akceptu (būvvaldes lēmumu). Ja būvvalde pieņem 

lēmumu par atteikumu akceptēt ieceri par būvniecību, nodeva par 

būvniecības ieceres akceptu tiek atmaksāta. 

22. Ja būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti vai būvniecības iecere netiek realizēta, iekasēto 

pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu neatmaksā. 

23. No nodevas samaksas atbrīvo šādas personas: 

23.1. pašvaldības iestādes; 

23.2. reliģiskās organizācijas. 

24. Nodevas likme par: 

24.1. Paskaidrojuma raksta izskatīšanu: 

24.1.1. Fiziskām personām Būvniecības veids Nodevas 

likme, euro 

24.1.1.1. 1. grupas ēkas vai 

inženierbūves 

Jauna būvniecība 

Novietošana 

Pārbūve, atjaunošana 

Funkcijas maiņa, 

konservācija Nojaukšana 

15.00 

15.00 

8.00 

8.00 

8.00 

24.1.1.2. 2. grupas ēkas vai 

inženierbūves 

Nojaukšana 

Funkcijas maiņa, 

konservācija 

8.00 

13.00 

24.1.1.3. 3. grupas ēkas vai 

inženierbūves 

Funkcijas maiņa, 

konservācija 

15.00 

24.1.2. Juridiskām personām Būvniecības veids Nodevas 

likme, euro 

24.1.2.1. 1. grupas ēkas vai 

inženierbūves 

Jauna būvniecība 

Novietošana 

Pārbūve, atjaunošana 

Funkcijas maiņa, 

konservācija, Nojaukšana 

20.00 

20.00 

13.00 

10.00 

10.00 

24.1.2.2 2. grupas ēkas vai 

inženierbūves 

Nojaukšana 

Funkcijas maiņa, 

konservācija 

15.00 

15.00 

24.1.2.3 3. grupas ēkas vai 

inženierbūves 

Funkcijas maiņa, 

konservācija 

18.00 
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24.2. Apliecinājuma karšu izskatīšanu: 

24.2.1. Fiziskām personām Būvniecības veids Nodevas 

likme, euro 

24.2.1.1 1. grupas ēkas vai 

inženierbūves 

Jauna būvniecība 

Atjaunošana, pārbūve 

Nojaukšana 

15.00 

10.00 

10.00 

24.2.1.2 2. grupas ēkas vai 

inženierbūves 

Atjaunošana 

 

15.00 

24.2.1.3 3. grupas ēkas vai 

inženierbūves 

Atjaunošana 

 

25.00 

24.2.2. Juridiskām personām Būvniecības veids  Nodevas 

likme, euro  

24.2.2.1 1. grupas ēkas vai 

inženierbūves 

Jauna būvniecība 

Atjaunošana, pārbūve 

Nojaukšana 

20.00 

15.00 

15.00 

24.2.2.2 2. grupas ēkas vai 

inženierbūves 

Atjaunošana 

 

25.00 

 

24.2.2.3 3. grupas ēkas vai 

inženierbūves 

Atjaunošana 

 

35.00 

 

24.3. Būvatļaujas saņemšanu: 

24.3.1. Fiziskām personām Būvniecības veids Nodevas 

likme, euro 

24.3.1.1 2. grupas ēkas vai 

inženierbūves 

Jauna būvniecība 

Pārbūve, renovācija 

Nojaukšana 

30.00  

25.00  

12.00  

24.3.1.2 3. grupas ēkas vai 

inženierbūves 

 

 

Jaunbūvei 

Pārbūvei, renovācijai 

Nojaukšana 

50.00  

40.00  

15.00  

24.3.2. Juridiskām personām Būvniecības veids  Nodevas 

likme, euro  

24.3.2.1 2. grupas ēkas vai 

inženierbūves 

Jaunbūvei 

Pārbūvei, atjaunošanai 

Nojaukšana 

40.00  

35.00  

15.00  

24.3.2.2 3. grupas ēkas vai 

inženierbūves 

Jauna būvniecība 

Pārbūve, atjaunošana 

Nojaukšana 

75.00 

   70.00 

   20.00 

 

VI. Par Rēzeknes novada pašvaldības simbolikas izmantošanu  

25. Rēzeknes novada pašvaldības simbolika (pašvaldības ģerboņa, dažādu pasākumu simbolos 

publiskās vietās Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, izmantošanā 

reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā vai citiem) komerciāliem mērķiem: fiziskām 

personām - 14,23 euro, juridiskām personām – 28,46 euro. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.10, kas 

stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī) 

26. Rēzeknes novada pašvaldības simbolika (pašvaldības ģerboņa, dažādu pasākumu simbolos 

publiskās vietās Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, izmantošanā 

reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā vai citiem) nekomerciāliem mērķiem: fiziskām 

personām - 7,11 euro, juridiskām personām – 14,23 euro. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

SPĒKĀ NEESOŠI SPĒKĀ NEESOŠI SPĒKĀ NEESOŠI

SPĒKĀ NEESOŠI SPĒKĀ NEESOŠI SPĒKĀ NEESOŠI

SPĒKĀ NEESOŠI SPĒKĀ NEESOŠI SPĒKĀ NEESOŠI



Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.10, kas 

stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī) 

27. Nodevas par Rēzeknes novada pašvaldības simbolikas izmantošanu maksātāji ir fiziskas 

vai juridiskas personas, kuras izmanto Rēzeknes novada pašvaldības simboliku reklāmā, 

preču zīmēs, suvenīru ražošanā vai citiem mērķiem.  

28. Svītrots ar Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 7.maija saistošajiem noteikumiem 

Nr.53, kas stājas spēkā 2015.gada 4.jūlijā.  

28.1  No nodevas par simbolikas izmantošanu ir atbrīvoti Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

(uzņēmumi), pašvaldības (pašvaldības iestāžu) dibinātas biedrības un nodibinājumi. (ar 

grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 7.maija saistošajiem 

noteikumiem Nr.53, kas stājas spēkā 2015.gada 4.jūlijā) 

28.2  Nodeva iemaksājama Rēzeknes novada pašvaldības budžetā 15 (piecpadsmit) dienu laikā 

pēc atļaujas izsniegšanas dienas. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada 

pašvaldības 2015.gada 7.maija saistošajiem noteikumiem Nr.53, kas stājas spēkā 

2015.gada 4.jūlijā) 

28.3 Pensionāriem, personām ar invaliditāti, politiski represētiem, trūcīgiem un 

maznodrošinātiem Rēzeknes novada pašvaldības iedzīvotājiem nodevas likme tiek 

samazināta par 50%, uzrādot attiecīgus dokumentus, kuri nav pašvaldības rīcībā. (ar 

grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 7.maija saistošajiem 

noteikumiem Nr.53, kas stājas spēkā 2015.gada 4.jūlijā) 

 

VII. Noslēguma jautājumi  
29. Nodevas samaksa jāveic šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņos.  

30. Nodevu iekasēšanā ir piemērojami tikai šajos noteikumos norādītie atvieglojumi. 

31. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgās personas var tikt sauktas pie administratīvās 

atbildības atbilstoši Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksam. 

32. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā, ka arī interneta mājas lapā 

www.rezeknesnovads.lv, un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā 

kārtībā.  

33. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē visu Rēzeknes novada pašvaldību veidojošo 

bijušo pagastu pašvaldību saistošie noteikumi par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo 

dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu, par izklaidējoša rakstura pasākumu 

sarīkošanu publiskās vietās, par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās 

vietās, par pašvaldības simbolikas izmantošanu un par būvatļaujas saņemšanu. 

  

Domes priekšsēdētājs                                                                                                        M.Švarcs 
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