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Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.12 

„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr.24 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā 

lietošanā esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā””  

projekta paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Uz doto brīdi Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā sanitārās 

tīrības nodrošināšanu, kā arī civilizētas kultūrvides veidošanu, iedzīvotāju 

veselīgas dzīves vides nodrošināšanu, dabas, ēku un inventāra aizsardzību, 

nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošie 

noteikumi Nr.24 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās 

publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā”, turpmāk - 

Saistošie noteikumi Nr.24, kuri spēkā no 2010.gada 8.maija (publicēti 

Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Rēzeknes novada 

ziņas” 2010.gada 7.maijā Nr.3 (03)). 

Saistošajos noteikumos Nr.24 paredzētie naudas sodi noteikti latos. 

Atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo, pašvaldības 

sagatavo euro ieviešanai nepieciešamos pašvaldību saistošo noteikumu 

grozījumu projektus atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pantā 

noteiktajai kārtībai. 

 Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošo 

noteikumu Nr.24, izdodot jaunus Saistošos noteikumus. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada __.oktobra saistošo noteikumu 

Nr.__ „Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr.24 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam 

piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā”” 

projekts, turpmāk - Saistošo noteikumu projekts, izdots saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 6.punktu, Administratīvo 

pārkāpumu kodeksa 26.panta trešo daļu. 

Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumu spēkā 

esošajos Saistošajos noteikumos Nr.24. 

Saistošo noteikumu projekts paredz Saistošo noteikumu Nr.24  

paredzētos naudas sodus noteikt euro, ievērojot Euro ieviešanas kārtības 

likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus, kā arī Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksā 2013.gada 15.oktobrī Saeimas 

izsludinātos grozījumus, atbilstoši kuriem LAPK 26.panta trešā daļa noteic, 

ka pašvaldību domes var apstiprināt saistošos noteikumus, kuros par to 

pārkāpšanu var noteikt naudas sodus fiziskajām personām līdz trīssimt 

piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — līdz tūkstoš četrsimt euro. 

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. 
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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 administrācijā un pašvaldības 

pagastu pārvaldēs. 

Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un 

nemaina līdzšinējo kārtību, kas noteikta ar Saistošajiem noteikumiem Nr.24. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā netika 

nodrošināta. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietniece                                                                                         E.Pizāne 

 


