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Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 19.jūlija saistošo noteikumu Nr.83 

„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr.73 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā””  

projekta paskaidrojuma raksts 
 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Uz doto brīdi Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā kārtību namu 
un to teritoriju un būvju uzturēšanā un atbildību par to neievērošanu, nosaka 
Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošie noteikumi Nr.73 
„Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā”, turpmāk - Saistošie 
noteikumi Nr.73, kuri spēkā no 2012.gada 29.maija (publicēti Rēzeknes 
novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Rēzeknes novada ziņas” 
2012.gada 28.maijā). 

Atbilstoši Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas 2012.gada 22.maija atzinumam Nr.17-1e/8120 „Par 
saistošajiem noteikumiem”, nepieciešams gramatiski precizēt saistošo 
noteikumu 2.3.apakšpunkta redakciju.  

Bez tam Saistošo noteikumu Nr.73 4.nodaļas apakšpunktu numerācijā 
ir konstatēta kļūda – 4.2.apakšpunkta apakšpunktu numerācija sākas ar 
„4.1.1.”, taču jābūt „4.2.1.”, utt. un tālāk jābūt apakšpunktu numerācijai 
„4.3.” un „4.4.” nevis atkāroti „4.2.” un „4.3.”. 

Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošo noteikumu 
Nr.73, izdodot jaunus Saistošos noteikumus. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

 

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada __.jūlija saistošo noteikumu 
Nr.__ „Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr.73 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu 
Rēzeknes novadā”” projekts, turpmāk - Saistošo noteikumu projekts, izdots 
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5.punktu. 

Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumu spēkā 
esošajos Saistošajos noteikumos Nr.73. 

Saistošo noteikumu projekts paredz gramatiski precizēt Saistošo 
noteikumu Nr.73 2.3.apakšpunkta redakciju, kā arī labot 4.nodaļas 
apakšpunktu numerāciju.  

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 Būvvaldē un Juridiskajā un 
lietvedības nodaļā. 

Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un 
nemaina līdzšinējo kārtību, kas noteikta ar Saistošajiem noteikumiem Nr.73. 

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: nav saņemti 
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