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Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.6 „Par 

grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.94 „Par Rāznas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem””  

projekta paskaidrojuma raksts 
 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Uz doto brīdi Rāznas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) kārtību 

Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā, nosaka Rēzeknes novada 

pašvaldības 2013.gada 17.janvāra saistošie noteikumi Nr.94 „Par Rāznas ezera 

ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem”, turpmāk - Saistošie 

noteikumi Nr.94,  kuri spēkā no 2013.gada 23.februāra (publicēti laikrakstā 

„Rēzeknes Vēstis” 2013.gada 22.februārī Nr.23 (10952)). 

Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.94 2.1.punktam par Rāznas ezera 

ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu pārkāpšanu fiziskās un 

juridiskās personas tiek sauktas pie administratīvās atbildības, bet 2.5.punkts 

nosaka naudas soda apmēru par Rāznas ezera ekspluatācijas 

(apsaimniekošanas) noteikumu pārkāpšanu fiziskām un juridiskām 

personām. 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

2013.gada 11.marta atzinumu Nr.18-6/2443 „Par saistošajiem noteikumiem” 

un 2013.gada 25.jūnija vēstuli Nr.17.18-1e/5817 „Par iesnieguma 

izskatīšanu”, veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr.94, paredzot 

administratīvo atbildību par regulējamā ūdens objekta hidrotehniskās būves 

ekspluatācijas režīma plūdu draudu novēršanas prasību neievērošanu, pēc 

iespējas detalizētāki noteikt par kādiem konkrētiem pārkāpumiem tiks 

piemērots administratīvais sods. 

Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošo noteikumu 

Nr.94, izdodot jaunus Saistošos noteikumus. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada __.septembra saistošo noteikumu 

Nr. ___ „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.94 „Par Rāznas ezera ekspluatācijas 

(apsaimniekošanas) noteikumiem”” projekts, turpmāk - Saistošo noteikumu 

projekts, izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumu 

Nr.549 „Noteikumi par ūdens objektiem, kuru hidroloģiskais režīms ir 

regulējams ar hidrotehniskajām būvēm” 7.punktu un 9.punktu. 

Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumus spēkā 

esošajos Saistošajos noteikumos Nr.94. 

Saistošo noteikumu projekts paredz noteikt hidrotehniskās būves 

īpašniekam administratīvo atbildību par regulējamā ūdens objekta 

hidrotehniskās būves ekspluatācijas režīma plūdu draudu novēršanas prasību 

neievērošanu.  

3. Informācija par 
Saistošo noteikumu projekta īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu. 

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi nav nepieciešams 
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plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

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 administrācijas Attīstības plānošanas 

nodaļā. 

Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina 

līdzšinējo kārtību, kas noteikta ar Saistošajiem noteikumiem Nr.94. 

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 papildinājumiem vai grozījumiem 

Saistošo noteikumu projektā. 

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu: nav saņemti 
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