Lielvārdes novada domes 2016.gada 29.jūnijā saistošo noteikumu Nr.15
„Par koku ciršanu ārpus meža Lielvārdes novada
administratīvajā teritorijā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1.Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija

Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punkts
nosaka, ka Dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot
administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, par citiem likumos un
Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem.
Meža likuma 8.panta otrā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība
savos saistošajos noteikumos par koku ciršanu ārpus meža
pilsētas un ciema teritorijā nosaka zaudējumu atlīdzību par dabas
daudzveidības samazināšanu, kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas
un atlīdzināšanas kārtību. Meža likums nosaka, ka zaudējumu
atlīdzību ieskaita vietējās pašvaldības budžetā.
Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par
koku ciršanu ārpus meža” 22.punkts nosaka, ka vietējās
pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus par koku ciršanu
ārpus meža, nosakot koku ciršanas izvērtēšanas kārtību un
publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai
nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko
apspriešanu.
2.Īss
projekta
satura Saistošie noteikumi nosaka koku ciršanas ārpus meža
izklāsts
izvērtēšanas kārtību, publiskās apspriešanas procedūras kārtību
un sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko
apspriešanu, metodiku zaudējumu aprēķināšanai un samaksas
kārtību par koku ciršanu Lielvārdes novada teritorijā.
3.Informācija par plānoto Zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu tiks
projekta ietekmi uz
ieskaitīta pašvaldības pamatbudžetā.
pašvaldības budžetu
4.Informācija par plānoto Saistošie noteikumi nosaka, ka zemes īpašniekiem vai
projekta ietekmi uz
tiesiskajiem valdītājiem ir jāatlīdzina zaudējumi par dabas
sabiedrību un
daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu
uzņēmējdarbības vidi
Lielvārdes novada teritorijā.
pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi nosaka gadījumus, kad nepieciešama
publiskā apspriešana koku ciršanai ārpus meža, tādejādi dodot
iespēju sabiedrībai piedalīties lēmumu pieņemšanā.
Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmēs.
5.Informācija par
Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu
administratīvajām
piemērošanā, ir Lielvārdes novada pašvaldība.
procedūrām
Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Lielvārdes pašvaldības
īpašumu apsaimniekošanas nodaļa.
Pieprasījumu izvērtēšanai ar Lielvārdes novada domes
izpilddirektora rīkojumu tiek izveidota Koku novērtēšanas
komisija.
6. Informācija par
Saistošo noteikumu projekts saskaņots ar pārvalžu vadītājiem,
konsultācijām
Jurisisko nodaļu, Būvvaldi, Finanšu un ekonomikas nodaļu,
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļu
Domes priekšsēdētājs

I.Balodis

