Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.29
Rēzeknē 2014.gada 6.jūnijā (prot. Nr.32, 2.p.)

Grozījumi 2006.gada 31.jūlija Rēzeknes pilsētas domes
saistošajos noteikumos Nr.20 "Rēzeknes pilsētas
sabiedriskās kārtības noteikumi"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.pantu, 43.panta pirmās daļas 4.punktu
1. Izdarīt 2006.gada 31.jūlija Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.20 "Rēzeknes pilsētas
sabiedriskās kārtības noteikumi" šādus grozījumus:
1.1. izteikt 3.7.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.7.9. Bērnam, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu, aizliegts mācību laikā bez izglītības iestādes
administrācijas rakstveida atļaujas un nakts laikā no plkst. 21.00 līdz 6.00 atrasties datorsalonos.";
1.2. izteikt 3.7.17.apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.7.17. Bērnam, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu, aizliegts atrasties publiskā vietā bez vecāku, aizbildņa,
audžuģimenes, bērnu aprūpes iestādes vadītāja vai viņu pilnvarotas pilngadīgās personas klātbūtnes nakts laikā
no plkst. 22.00 līdz 7.00."
1.3. izteikt 4.1.2.punktu šādā redakcijā:
"4.1.2. Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde kontrolē saistošo noteikumu izpildi. Rēzeknes
pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes amatpersonas ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma
protokolus par saistošo noteikumu pārkāpšanu."
1.4. svītrot 3.7.7., 3.7.8., 3.7.10., 3.7.11., 3.7.12., 3.7.13., 3.7.14., 3.7.15., 3.7.16., 4.1.1., 4.1.3.apakšpunktu.
2. Saistošo noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas
Vēstnesis".
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Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.29 "Grozījumi
2006.gada 31.jūlija Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.20
"Rēzeknes pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi""
Pašreizējās situācijas raksturojums

2006.gada 31.jūlija Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.20
"Rēzeknes pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi" ir izstrādāti, lai
nodrošinātu sabiedrisko kārtību Rēzeknes pilsētas administratīvajā
teritorijā.

Saistošo noteikumu nepieciešamības
raksturojums, dokumenta būtība

Saskaņā ar Bērnu aizsardzības likuma 50.panta septīto daļu bērnam, kurš
nav sasniedzis 16 gadu vecumu, aizliegts mācību laikā bez izglītības
iestādes administrācijas rakstveida atļaujas un nakts laikā atrasties
interneta zālēs, datorsalonos, interneta kafejnīcās un citās tamlīdzīgās
vietās, kur par maksu sniedz interneta un datorspēļu pakalpojumus. Par
nakts laiku uzskatāms laiks no plkst.22.0 līdz 6.00. Pašvaldība attiecībā
uz šo laiku var noteikt stingrākus ierobežojumus. Šā likuma 50.panta
astotā daļa nosaka, ka ar Azartspēļu un izložu likumu bērnam nedrīkst būt
pieejamas spēļu zāles un bērns nedrīkst piedalīties azartspēlēs. Savukārt
minētā likuma 50.panta desmitā daļā noteikts, ka par aizliegumu un
ierobežojumu pārkāpšanu vainīgās personas saucamas pie likumā
noteiktās atbildības, līdz ar to atbildība par šādiem pārkāpumiem nevar
tikt noteikta saskaņā ar saistošo noteikumu normām.
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 204.5 pantā paredzēta
administratīvā atbildība par izložu un azartspēļu organizēšanu un
rīkošanas kārtības pārkāpšanu. Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 236.8 pants paredz, ka Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu
uzraudzības inspekcija izskata šā kodeksa 204.5 un paredzēto
administratīvo pārkāpumu lietas.
Saskaņā LAPK 205.panta 3.punkts noteic, ka administratīvo pārkāpumu
lietas izskata pašvaldību amatpersonas, kas pašvaldību domju izdotajos
saistošajos noteikumos pilnvarotas uzlikt sodu par saistošo noteikumu
pārkāpšanu. Savukārt LAPK 211.2 pants noteic, ka kontroli pār
pašvaldības domes izdoto saistošo noteikumu ievērošanu realizē
attiecīgās domes pilnvarotas institūcijas ( amatpersonas).
Ņemot vērā iepriekš minēto, ir nepieciešams veikt grozījumus saistošajos
noteikumos.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Nodrošināt Rēzeknes pašvaldības saistošo noteikumu atbilstību
normatīvo aktu prasībām.

Saistošo noteikumu iespējamā ietekme Nav ietekmes.
uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu iespējamā ietekme Nav.
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
Saistošo noteikumu iespējamā ietekme Nav.
uz administratīvajām procedūrām
Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem
saistošie noteikumi sagatavoti

Likuma "Par pašvaldībām" 21.pants, 43.panta pirmās daļas
4.punkts, Bērnu tiesību aizsardzības
likuma 50.pants un 59.pants, Azartspēļu un izložu likuma 37.pants.
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 205.panta 3.punkts un
211.2pants.

Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām saistībā ar saistošiem
noteikumiem

Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts ievietots www.rezekne.lv
Rēzeknes pašvaldības sadaļā "Saistošo noteikumu projekti" pieejams
domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Atbrīvošanas alejā 93,
Rēzeknē).
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