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Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17 .novembra saistošo noteikumu Nr. 46 
„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošajos 

noteikumos Nr.31 „Par kārt ību koku ciršanai ārpus meža zemes Rēzeknes novada 
teritorij ā”” projekta paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Uz doto brīdi kārtību, kādā tiek saskaņota koku ciršana ārpus meža zemes 
Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā, nosaka Rēzeknes novada 
pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošie noteikumi Nr.31 „Par kārtību koku 
ciršanai ārpus meža zemes Rēzeknes novada teritorijā”, turpmāk - Saistošie 
noteikumi Nr.31,  kuri spēkā no 2010.gada 14.septembra (publicēti Rēzeknes 
novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Rēzeknes novada ziņas” 2010.gada 
13.septembrī). 

Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.31  3.1.punktam lēmumu par koku 
ciršanu pieņem institūcija - Rēzeknes novada pašvaldība. Bez tam saskaņā ar 
Saistošo noteikumu Nr.31  3.14.punktu institūcijas lēmumu var apstrīdēt 
Rēzeknes novada domē. 

Pielietojot praksē Saistošos noteikumus Nr.31, Rēzeknes novada pašvaldība  
ir konstatējusi, ka ņemot vērā Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktos valsts 
pārvaldes principus, būtu lietderīgi konkretizēt Rēzeknes novada pašvaldības 
institūciju lēmumu  par koku ciršanu pieņemšanai, lai lēmumu pieņemšanas 
procedūra pēc iespējas būtu ātrāka un elastīgāka, vienlaicīgi saglabājot lēmumu 
tiesiskuma pārbaudes funkciju novada domei. 

Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošo noteikumu 
Nr.31, izdodot jaunus Saistošos noteikumus. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

 

Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada __.novembra saistošo noteikumu 
Nr.__ „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija 
saistošajos noteikumos Nr.31 „Par kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes 
Rēzeknes novada teritorijā”” projekts, turpmāk - Saistošo noteikumu projekts, 
izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, Meža likuma 
8.panta otro daļu un Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumu Nr.717 
„K ārtība koku ciršanai ārpus meža zemes" 12.punktu. 

Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumus spēkā 
esošajos Saistošajos noteikumos Nr.31, kā arī precizēt Saistošo noteikumu 
Nr.31 tekstu. 

Saistošo noteikumu projekts paredz noteikt konkrētu institūciju lēmumu par 
koku ciršanu pieņemšanai –attiecīgā pagasta pārvaldi. Saistošo noteikumu 
projekts paredz atvieglot un uzlabot pakalpojuma pieejamību privātpersonām. 

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. 
Ar Saistošo noteikumu projektu tiks paplašināta pašvaldības pagastu 

pārvalžu kompetence. 



4. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Ar Saistošo noteikumu projektu tiks atvieglota un uzlabota pakalpojuma 
pieejamība novada pašvaldības iedzīvotājiem un novada teritorijā esošajiem 
uzņēmējiem. 

Ar Saistošo noteikumu projektu nav noteikta mērķgrupa, uz kuru 
attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Privātpersona 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.31. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā netika 
nodrošināta tādēļ, ka Saistošo noteikumu projekts neierobežo sabiedrības 
tiesības, pretēji - atvieglo un uzlabo pakalpojuma pieejamību privātpersonām. 

 
 

Domes priekšsēdētājs                                                                M.Švarcs 
 
 


