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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lielvārdē

2013.gada 28.augustā

Nr.19
APSTIPRINĀTI
ar Lielvārdes novada domes 2013.gada 28.augusta
sēdes lēmumu (prot.Nr.14, punkts Nr.2)

GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA DOMES 2013.GADA 24.APRĪĻA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.10 „PAR KOKU CIRŠANU ĀRPUS
MEŽA LIELVĀRDES NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.panta otro daļu,
Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu

1. Izdarīt Lielvārdes novada domes 24.04.2013. saistošajos noteikumos Nr.10
“Par koku ciršanu ārpus meža Lielvārdes novadā” šādus grozījumus:
1.1. svītrot saistošo noteikumu izdošanas pamatojumā vārdus un skaitļus
„likuma ”Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu”,
1.2. aizstāt 3.punktā vārdus „1.pielikums” ar vārdu „pielikumā”,
1.3. svītrot 10.punktā vārdu „motivēts”,
1.4. papildināt 11.punktā aiz vārda „meža” ar vārdiem „pilsētas un ciema
teritorijā”,
1.5. svītrot 11.1.punktā vārdus „tas ir, vietās, kuras neatkarīgi no to faktiskās
izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un
interešu nodrošināšanai un kuras par maksu vai bez maksas ir pieejamas
ikvienai fiziskajai personai, kas nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais
valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās
attiecīgajās vietās ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākuma
organizēšanu vai ir uz uzņēmuma līguma pamata”,
1.6. svītrot 14.punktā otro teikumu,
1.7. svītrot 20.punktu,
1.8. svītrot pielikumā numerācijā skaitli „1”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
pašvaldības izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas”.
Domes priekšsēdētājs
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Paskaidrojuma raksts
Grozījumi Lielvārdes novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Lielvārdes novadā”
Paskaidrojuma raksta sadaļas

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
Saistošo noteikumu grozījumu projekts ir sagatavots, lai
precizētu saistošos noteikumus „Par koku ciršanu ārpus meža
Lielvārdes novadā” atbilstoši Administratīvā procesa likuma,
Meža likuma, 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108
„Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” un
2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža” prasībām.
Saistošie noteikumi tiek precizēti atbilstoši normatīvajiem
aktiem.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības Nav attiecināms.
budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta
ietekmi
uz Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
5.Informācija par
Noteiktās procedūras nemainās.
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām
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Konsultācijas nav notikušas.

A.Troska

