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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Rucavas novada Rucavas pagastā 

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                Nr.2/2020 

                                                                              

APSTIPRINĀTI 

 Ar Rucavas novada domes 

2020. gada 27.februāra 

lēmumu (protokols Nr.3, 1.21.p.)  

 

Grozījumi 2016.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr. 2/2016 ,,Par koku ciršanu 

ārpus meža Rucavas novada administratīvajā teritorijā” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, 

 Meža likuma 8. panta otro daļu un  

Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 

 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu 

 

1. Izdarīt Rucavas novada domes 2016.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr. 2/2016 ,,Par 

koku ciršanu ārpus meža Rucavas novada administratīvajā teritorijā”, turpmāk tekstā – 

Noteikumi šādus grozījumus: 

 

1.1. Papildināt Noteikumus ar V. nodaļu šādā redakcijā: 

 

“V. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes kontrole 

19. Par patvaļīgu koku ciršanu un bojāšanu ārpus meža fiziskās un juridiskās personas sauc 

pie administratīvās atbildības Meža likumā noteiktajā kārtībā. 

20. Saistošo noteikumu ievērošanu kontrolē un administratīvā pārkāpuma procesu par šo 

noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Rucavas 

novada pašvaldības policija un Rucavas novada būvvalde. 

21. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu par soda piemērošanu vai 

administratīvā pārkāpuma procesa izbeigšanu administratīvā pārkāpuma lietā pieņem Rucavas 

novada domes Administratīvā komisija.”. 

2. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu. 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs   (paraksts)            Jānis Veits 
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Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr.2/2020 

Grozījumi Rucavas novada domes 2016.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr. 

2/2016 ,,Par koku ciršanu ārpus meža Rucavas novada administratīvajā teritorijā” 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Sadaļas paskaidrojums 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Ar 2020.gada 1.jūliju stājas spēkā Administratīvās 

atbildības likums, kas nosaka, ka naudas soda apmēru izsaka 

naudas soda vienībās, kur viena vienība ir 5 (pieci) euro, 

savukārt minimālais naudas sods fiziskajām un juridiskajām 

personām ir divas naudas soda vienības.  

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Rucavas novada 

domes 2016.gada 24.marta saistošie noteikumi Nr. 2/2016 

,,Par koku ciršanu ārpus meža Rucavas novada 

administratīvajā teritorijā” nodrošinot to atbilstību 

Administratīvās atbildības likuma regulējumam, tai skaitā 

kuras institūcijas un kādā apjomā ir tiesīgas veikt 

administratīvā pārkāpuma procesu. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas 

institūcijas, paplašināt esošo institūciju kompetenci vai 

veidot jaunas amata vietas.  

Ietekmi uz pašvaldības budžetu precīzi nav iespējams 

noteikt. 

4. Informācija par plānoto  

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša 

ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības 

teritorijā. 

5.Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar 

privātpersonām nav notikušas. Saistošie noteikumi pēc to 

apstiprināšanas tiks ievietoti Rucavas novada pašvaldības 

mājaslapā: www.rucava.lv un publicēti pašvaldības 

informatīvajā izdevumā „Duvzares Vēstis”. 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs   (paraksts)            Jānis Veits 
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