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LĒMUMS 
Rēzeknē 

 
2022.gada 6.oktobrī Nr. 978 (prot. Nr.26, 1.§) 
 

Par grozījumiem Iedzīvotāju konsultatīvās padomes paraugnolikumā 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Rēzeknes 
novada pašvaldības 2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldība 
nolikums” 16.punktu, ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2022.gada 8.septembra 
priekšlikumu, Rēzeknes novada dome nolemj: 
 

1. Izdarīt Iedzīvotāju konsultatīvās padomes paraugnolikumā, kas apstiprināts ar Rēzeknes 
novada domes 2011.gada 3.marta lēmumu “Par Iedzīvotāju konsultatīvās padomes 
paraugnolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.6, 7.§), turpmāk tekstā arī - 
Paraugnolikuma, šādus grozījumus: 
1.1. Izteikt Paraugnolikuma izdošanas tiesisko pamatu šādā redakcijā: 

“Izdots saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2021.gada 1.jūlija saistošo 

noteikumu Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldība nolikums” 16.punktu”; 
1.2. Izteikt Paraugnolikuma 1.1.punktu šādā redakcijā: 

“1.1. Rēzeknes novada ..... pagasta/pilsētas Iedzīvotāju konsultatīvā padome, 
turpmāk tekstā – Padome, ir izveidota ar ..... pagasta/pilsētas iedzīvotāju 
kopsapulces lēmumu ar mērķi veicināt vietējās sabiedrības saikni ar Rēzeknes 
novada pašvaldību, turpmāk tekstā – pašvaldība.”; 

1.3. Izteikt Paraugnolikuma 1.2.punktu šādā redakcijā: 
“1.2. Padome ir sabiedriski aktīvu cilvēku grupa, kas pārstāv pagasta/pilsētas 
iedzīvotāju intereses un darbojas uz brīvprātības principiem, kā arī veido 
sabiedrisko domu pagastā/pilsētā.”; 

1.4. Izteikt Paraugnolikuma 1.3.punktu šādā redakcijā: 
“1.3. Pārstāvjus darbam Padomē izvirza ..... pagasta/pilsētas iedzīvotāju 
kopsapulce un apstiprina uz 4 (četriem) gadiem. Pirmo iedzīvotāju kopsapulci 
Padomes izveidošanai sasauc ..... pagasta pārvalde, bet Viļānu pilsētā un Viļānu 
pagastā - Viļānu apvienības pārvalde - ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms 
kopsapulces.”; 

1.5. Izteikt Paraugnolikuma 1.4.punktu šādā redakcijā: 
“1.4. Par pārstāvi Padomē (Padomes locekli) nevar būt Rēzeknes novada domes 
deputāti, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors un izpilddirektora 
vietnieks, Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu vadītāji, kā arī politisko 
organizāciju (partiju), to apvienību centrālo un reģionālo lēmējinstitūciju un 
izpildinstitūciju amatpersonas.”; 

1.6. Aizstāt Paraugnolikuma 2.1.punktā vārdu “pagasta” ar vārdiem 
”pagastam/pilsētai”; 

1.7. Aizstāt Paraugnolikuma 2.2.1., 2.2.4., 2.3.2., 2.3.3. un 2.3.4.apakšpunktā vārdu 
“pagasta” ar vārdiem ”pagasta/pilsētas” attiecīgajā locījumā; 



1.8. Izteikt Paraugnolikuma 3.1.punktu šādā redakcijā: 
“3.1. Izmantot ..... pagasta pārvaldes, bet Viļānu pilsētā un Viļānu pagastā - Viļānu 
apvienības pārvaldes, telpas Padomes sēžu, sanāksmju organizēšanai, iepriekš 
saskaņojot ar ..... pagasta pārvaldes, bet Viļānu pilsētā un Viļānu pagastā - Viļānu 
apvienības pārvaldes, vadītāju.”; 

1.9. Izteikt Paraugnolikuma 3.2.punktu šādā redakcijā: 
“3.2. Saņemt informāciju par izskatāmiem jautājumiem, kā arī komentārus no 
pašvaldības, ..... pagasta/apvienības pārvaldes speciālistiem. Informatīvo saikni 
starp Padomi un pašvaldību nodrošina ..... pagasta pārvaldes, bet Viļānu pilsētā un 
Viļānu pagastā - Viļānu apvienības pārvaldes, vadītājs un pašvaldības 
administrācijas sabiedrisko attiecību speciālists.”; 

1.10. Izteikt Paraugnolikuma 4.5.punktu šādā redakcijā: 
“4.5. Nepieciešamības gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc sēdes protokolu 
vai tā izrakstu iesniedz ..... pagasta pārvaldes, bet Viļānu pilsētā un Viļānu pagastā 
- Viļānu apvienības pārvaldes, vadītājam.”. 

2. Ar šo lēmumu izdarītie grozījumi Iedzīvotāju konsultatīvās padomes paraugnolikumā 
stājas spēkā ar 2022.gada 6.oktobri. 

3. Uzdot Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai I.Turkai nodrošināt Iedzīvotāju 
konsultatīvās padomes paraugnolikuma konsolidēšanu. 

4. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt konsolidētā Iedzīvotāju konsultatīvās 
padomes paraugnolikuma publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 
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