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Paskaidrojuma raksts 

Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 
„Par Rēzeknes novada pašvaldības 2020.gada 1.oktobra saistošo noteikumu 

Nr.69 “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” 

 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Saskaņā ar Rēzeknes novada domes 2020.gada 1.oktobra lēmumu  
Nr.25 (1.§) “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma gala redakcijas un 
Vides pārskata apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.69 “Rēzeknes 
novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 
un grafiskā daļa” izdošanu” tika izdoti Rēzeknes novada pašvaldības 
2020.gada 1.oktobra saistošie noteikumi Nr.69 “Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 
(turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi Nr.69). Saistošie noteikumi Nr.69 ir 
spēkā no 2020.gada 8.oktobra (publikācijas datums oficiālajā laikrakstā 
“Latvijas Vēstnesis”). Materiāli pieejami: 
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18437 

Rēzeknes novada pašvaldībā 2021.gada 13.janvārī saņemts Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk tekstā -VARAM) 
atzinums Nr.1-18/293 (turpmāk tekstā - Atzinums), kurā norādītas atsevišķas 
neatbilstības un neprecizitātes Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (turpmāk – TIAN). VARAM 
lūdz veikt nepieciešamās darbības neatbilstību novēršanai, lai nodrošinātu 
Rēzeknes novada teritorijas plānojuma atbilstību normatīvajiem aktiem.  

Izvērtējot VARAM Atzinumā sniegtās norādes un rekomendācijas, 
secināms, ka, lai novērstu neatbilstības, daļa no TIAN punktiem vai 
atsevišķas punktu daļas ir dzēšamas (atzīstamas par spēku zaudējušiem). 

VARAM 2014.gada metodiskajā materiālā “Pašvaldību saistošo 
noteikumu un iekšējo normatīvo aktu izstrāde” tiek norādīts, ka  “….spēkā 
esošus saistošos noteikumus var atzīt par spēku zaudējušiem tikai ar citiem 
saistošajiem noteikumiem, bet ne ar domes lēmumu. Līdz ar to, lai atzītu 
saistošos noteikumus par spēku zaudējušiem, ir jāpieņem atsevišķi saistošie 
noteikumi.” 

Ņemot vērā minēto, nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus, kas 
atzīst pat spēku zaudējušiem atsevišķus Saistošo noteikumu Nr.69 Rēzeknes 
novada teritorijas plānojuma TIAN punktus vai punktu daļas. 



2. Īss projekta satura 
izklāsts 
 

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi „Par Rēzeknes 
novada pašvaldības 2020.gada 1.oktobra saistošo noteikumu Nr.69 
“Rēzeknes novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi un grafiskā daļa” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” izdoti 
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 
43.panta pirmās daļa 1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 
25.panta pirmo daļu. 

Saistošie noteikumi atceļ atsevišķus Saistošo noteikumu Nr.69 punktus 
vai to daļas, ievērojot VARAM Atzinumā sniegtās norādes un 
rekomendācijas. 

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu 

       Saistošo noteikumu īstenošana būtiski neietekmē pašvaldības budžetu. 
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot 

jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas. 

4. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi neskars. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Personas Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var griezties 
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļā. 

Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras.
6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu Nr.69 izstrādes procesā tika nodrošināta sabiedrības 
iesaiste atbilstoši plānošanas dokumentu izstrādi regulējošiem normatīvajiem 
aktiem. Ņemot vērā to, ka saistošo noteikumu projekts paredz tikai atsevišķu 
saistošo noteikumu Nr.69 TIAN punktu vai punktu daļas dzēšanu, bet 
neparedz būtisku korekciju veikšanu vai normatīvā akta punktu izteikšanu 
jaunā redakcijā, kas skartu personu tiesiskās intereses, konsultācijas ar 
privātpersonām netika veiktas. 

   Atbilstoši VARAM Atzinumā norādītajam, Rēzeknes novada 
teritorijas plānojums ir īstenojams pēc neatbilstību novēršanas, neparedzot 
papildus sabiedriskās iesaistes pasākumus.. 

 
Domes priekšsēdētājs                                                                                                    M.Švarcs 

 


