
P R O J E K T S 
 

APSTIPRINĀTI  
                                                                                                               Rēzeknes novada domes 

2012.gada __.aprīļa sēdē                                                                    
                          (protokols Nr.__, __.§) 

 
Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada __.aprīļa saistošie noteikumi Nr.__ 

„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos 
Nr.31 „Par kārt ību koku ciršanai ārpus meža zemes Rēzeknes novada teritorijā”” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām"  43.panta trešo daļu,  

Meža likuma 8.panta otro daļu, 
Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumu Nr.717  

„K ārtība koku ciršanai ārpus meža zemes" 12.punktu 
 

1. Izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.31 „Par kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes Rēzeknes novada teritorijā”, 
turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi: 
 
1.1. Papildināt Saistošos noteikumus ar 2.5.punktu šādā redakcijā: 

„2.5. Amatpersonas un institūcijas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvo 
pārkāpumu protokolu par saistošo noteikumu pārkāpšanu:  
2.5.1. Rēzekne novada domes priekšsēdētājs un vietnieks;  
2.5.2. Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors un pagastu pārvalžu 

vadītāji; 
2.5.3. Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu atbildīgie darbinieki 

(amatpersonas) par komunālo saimniecību; 
2.5.4. Rēzeknes novada pašvaldības kapitālsabiedrību valdes priekšsēdētāji un 

locekļi.” 
1.2. Papildināt Saistošos noteikumus ar 2.6.punktu šādā redakcijā: 

„2.6. Administratīvos protokolus izskata un sodu uzliek Rēzeknes novada 
pašvaldības administratīvā komisija. Administratīvās komisijas lēmumu var 
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.” 

1.3. Papildināt Saistošos noteikumus ar 2.7.punktu šādā redakcijā: 
„2.7. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu iekasētā soda nauda tiek ieskaitīta 

Rēzeknes novada pašvaldības budžetā.”  
1.4. Izteikt Saistošo noteikumu 3.14.punktu un šādā redakcijā: 

„3.14. Institūcijas lēmumu var apstrīdēt Rēzeknes novada pašvaldības 
Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā.” 

1.5. Aizstāt Saistošo noteikumu 4.8.punktā vārdu „25.punktu” ar vārdu „4.3.punktu”. 
1.6. Izteikt Saistošo noteikumu 5.2.punktu un šādā redakcijā: 

„5.2. Par noteikumos minēto prasību pārkāpumiem uzliekams sods: 
5.2.1. fiziskām personām - brīdinājums vai naudas sods līdz Ls 200; 
5.2.2. juridiskām personām – brīdinājums vai naudas sods līdz Ls 500.” 

1.7. Svītrot Saistošo noteikumu 5.3.punktu, 5.4.punktu un 6.1.punktu. 
 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā. 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                                      M.Švarcs 

 


