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Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 3.novembra saistošie noteikumi Nr.63 
„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.1 „R ēzeknes novada pašvaldības nolikums”” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"   
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu 

 
1. Izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”, turpmāk - tekstā - Saistošie 
noteikumi: 
 
1.1. Izteikt Saistošo noteikumu 5.5.punktu šādā redakcijā: 

„5.5. Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola;” 
1.2. Izteikt Saistošo noteikumu 19.4.punktu šādā redakcijā: 

„19.4. sniedz priekšlikumus par pašvaldību īpašumu apsaimniekošanu un nomu;” 
1.3. Izteikt Saistošo noteikumu 19.5.punktu šādā redakcijā: 

„19.5. sniedz atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu un 
iegūšanu;” 

1.4. Papildināt Saistošos noteikumus ar 19.10.punktu šādā redakcijā: 
„19.10. izvērtē un dod priekšlikumus par investīciju projektu sagatavošanu, 

apstiprināšanu un realizāciju.” 
1.5. Izteikt Saistošo noteikumu 20.4.punktu šādā redakcijā: 

„20.4. savas kompetences ietvaros izvērtē un dod priekšlikumus par investīciju 
projektu sagatavošanu un realizāciju, kā arī sniedz atzinumus par 
jautājumiem, kas ir komitejas kompetencē.” 

1.6. Izteikt Saistošo noteikumu 21.3.punktu šādā redakcijā: 
„21.3. par dzīvojamo telpu izmantošanu (izīrēšanu), ja tā saistīta ar palīdzību 

dzīvokļu jautājumu risināšanā un sociālās palīdzības sniegšanu;” 
1.7. Izteikt Saistošo noteikumu 21.7.punktu šādā redakcijā: 

„21.7. savas kompetences ietvaros izvērtē un dod priekšlikumus par investīciju 
projektu sagatavošanu un realizāciju, kā arī sniedz atzinumus par 
jautājumiem, kas ir komitejas kompetencē.” 

1.8. Papildināt Saistošos noteikumus ar 21.8.punktu šādā redakcijā: 
„21.8. par pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sistēmas 

pilnveidošanu;.” 
1.9. Izteikt Saistošo noteikumu 22.2. punktu šādā redakcijā: 

„22.2. par zemes un zemes dzīļu lietām, izņemot zemes nomu;” 
1.10. Svītrot Saistošo noteikumu 22.7.punktu, 22.9.punktu un 22.10.punktu. 
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1.11. Izteikt Saistošo noteikumu 23.1.punktu šādā redakcijā: 
„23.1.  par pagastu pārvalžu un bāriņtiesu darbības jautājumiem, to skaitā, finanšu, 

materiāltehniskajiem, personāla politikas jautājumiem;” 
1.12. Izteikt Saistošo noteikumu 23.2.punktu šādā redakcijā: 

„23.2.   par novada teritoriālajās vienībās sniegto pašvaldības pakalpojumu, tajā 
skaitā, par komunālo pakalpojumu, kvalitātes uzlabošanu;” 

1.13. Izteikt Saistošo noteikumu 23.3.punktu šādā redakcijā: 
„23.3.  par jaunu pašvaldības struktūrvienību izveidošanu novada teritoriālajās 

vienībās;” 
1.14. Izteikt Saistošo noteikumu 23.4.punktu šādā redakcijā: 

„23.4.  par pagastu pārvalžu darbības gada plānu izstrādi;” 
1.15. Izteikt Saistošo noteikumu 23.5.punktu šādā redakcijā: 

„23.5.  par citiem ar pagastu pārvalžu darbību saistītiem jautājumiem;” 
1.16. Izteikt Saistošo noteikumu 23.7.punktu šādā redakcijā: 

„23.7. savas kompetences ietvaros izvērtē un dod priekšlikumus par investīciju 
projektu sagatavošanu un realizāciju, kā arī sniedz atzinumus par 
jautājumiem, kas ir komitejas kompetencē;” 

1.17. Papildināt Saistošos noteikumus ar 23.8.punktu šādā redakcijā: 
„23.8.   par novada teritoriālajās vienībās sniegto pašvaldības pakalpojumu maksas 

(tarifu) apstiprināšanu;” 
1.18. Papildināt Saistošos noteikumus ar 23.9.punktu šādā redakcijā: 

„23.9.  par dzīvojamā un nedzīvojamo fonda uzturēšanu un izmantošanu.” 
1.19. Aizstāt Saistošo noteikumu 26.punktā vārdus „ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī” ar 

vārdiem „ne retāk kā 2 (divas) reizes mēnesī”. 
1.20. Aizstāt Saistošo noteikumu 43.punktā vārdus „domes kancelejā” ar vārdiem 

„Juridiskajā un lietvedības nodaļā”. 
 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 24.panta trešajā daļā noteiktajā 
kārtībā. 

 
 
Domes priekšsēdētāja vietniece                                                                                         E.Pizāne 
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