BEVERĪNAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr.90009115285
“Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
tālr. 64281737, fax 64220890, e-pasts:pasvaldiba@beverina.lv
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Beverīnas novada Brenguļu pagastā
2017.gada 2.martā

Nr.3/2017
APSTIPRINĀTI
ar Beverīnas novada pašvaldības
domes 2017.gada 2.marta
lēmumu Nr.17 (prot.Nr.2, 4.§)

Par Beverīnas novada ceļu aizsardzību, veicot meža izstrādāšanas darbus
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15.panta 1.daļas 2.punktu, 21.panta 1.daļas
16.punktu, 43.pantu, likumu “Par autoceļiem”
I.Vispārīgie jautājumi
1.

Šie saistošie noteikumi attiecas uz visām fiziskām un juridiskām personām, kuras Beverīnas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā veic mežu izstrādi (turpmāk “Meža izstrādātāji”),
un izmanto ceļus (izņemot valsts autoceļus) meža izstrādes nodrošināšanai.

2.

Personām, kurām ir apgrūtināta pašvaldības un citu ceļu lietošana meža izstrādātāju darbības
rezultātā, ir pienākums par esošajiem apgrūtinājumiem informēt Beverīnas novada pašvaldības
pagasta saimniecības daļu vadītājus, pašvaldības izpilddirektoru vai domes priekšsēdētāju.
II. Meža īpašnieku, mežniecības un pašvaldības darbības noteikumu ievērošana

3.

Ziemeļvidzemes virsmežniecības Valmieras mežniecība izsniedz pašvaldības sagatavoto
informāciju par saistošajiem noteikumiem “Par Beverīnas novada ceļu aizsardzību, veicot meža
izstrādāšanas darbus” meža īpašniekiem vai pilnvarotām personām, ja tiek plānots izstrādāt
vairāk par 100 m3 kokmateriālu.

4.

Meža īpašniekam ir pienākums informēt meža izstrādātāju par saistošajiem noteikumiem “Par
Beverīnas novada ceļu aizsardzību, veicot meža izstrādāšanas darbus”, un noslēgt Vienošanos
(1.pielikums) ar Beverīnas novada pašvaldību par ceļu izmantošanu un aizsardzību, ja tiek
plānots izstrādāt vairāk par 100 m3 koksnes.

5.

VAS “Latvijas valsts mežu” administrācija informē meža izstrādātājus, kuri izsolē nopirkuši
cirsmas, ar saistošiem noteikumiem “Par Beverīnas novada ceļu aizsardzību, veicot meža
izstrādāšanas darbus”, un informē par pienākumu meža izstrādātājiem noslēgt Vienošanos
(1.pielikums) ar Beverīnas novada pašvaldību par ceļu izmantošanu un aizsardzību, ja tiek
plānots izstrādāt vairāk par 100 m3 kokmateriālu.

6. Meža izstrādātāju pienākumi:
6.1. Pirms meža izstrādes darbu veikšanas meža izstrādātāji rakstiski saskaņo shēmas par
kokmateriālu izvešanas maršrutiem, uzrādot ciršanas apliecinājumu, kuros norādīta

pārvietošanās pa ceļiem, meža zemi un lauksaimniecības zemi. Meža izstrādātājs vienojas par
izstrādes nokraušanas vietām ar zemju īpašniekiem;
6.2. Ja meža izstrādes darbu veikšanas rezultātā bojāti kokmateriālu izvešanas ceļi, meža zeme
vai lauksaimniecības zeme, meža izstrādātājs tos sakārto par saviem līdzekļiem ērtas lietošanas
stāvoklī 24 stundu laikā pēc fakta konstatēšanas vai, ja laika apstākļu dēļ nav iespējams to
izdarīt 24 stundu laikā, puses vienojas par ceļu sakārtošanas termiņu.
7. 13.punktā minētās personas sastāda ceļa maršruta sakārtošanas darbu pieņemšanas-nodošanas
aktu. (Par apsekošanas akta sastādīšanas laiku un vietu tiek informēts meža izstrādātājs). Ja ir
konstatēti kokmateriālu izvešanas ceļu bojājumi, kas apgrūtina lietošanu un tie nav novērsti 24
stundu laikā vai saskaņā ar pušu vienošanos, tiek sastādīts administratīvo pārkāpumu protokols
un piemērots administratīvais sods saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
140.panta 2.daļu.
8. Beverīnas novada pašvaldība noslēdz Vienošanos par shēmā norādītā ceļa maršruta izmantošanu
un remontu tā sabojāšanas gadījumā.
9. Noslēdzot Vienošanos, meža izstrādātājs iemaksā pašvaldības kasē vai pārskaita pašvaldības
norēķinu kontā drošības naudu EUR 1000.00 (viens tūkstotis eiro un 00 centu) apmērā.
Drošības nauda tiek atmaksāta pēc Vienošanās nosacījumu izpildes un saskaņotā ceļa maršruta
sakārtošanas darbu pieņemšanas - nodošanas akta iesniegšanas (2.pielikums).
10. Vienošanās nosacījuma neizpildes gadījumā drošības nauda paliek pašvaldības pamatbudžetā un
tiek izlietota pašvaldības ceļu sakārtošanai.
11. Uz saskaņotā ceļa maršruta sakārtošanas darbu pieņemšanas - nodošanas akta pamata drošības
nauda tiek atmaksāta.
III.Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
12. Par ceļu bojāšanu Beverīnas novada pašvaldības Administratīvā komisija, saskaņā ar Latvijas
administratīvo pārkāpumu kodeksa 140.panta 2.daļu, uzliek naudas sodu.
13. Kontrolēt Noteikumu izpildi un sastādīt Administratīvo pārkāpumu protokolu par to
neievērošanu ir tiesīgas šādas amatpersonas:
13.1. Beverīnas novada pašvaldības saimniecības daļu vadītāji, pašvaldības izpilddirektors;
13.2. Pašvaldības policijas priekšniece, Kārtības policijas nodaļas inspektori Beverīnas novada
administratīvajā teritorijā;
14. Soda nauda tiek ieskaitīta Beverīnas novada pašvaldības budžetā un tās nomaksa neatbrīvo
meža izstrādātāju no šo Noteikumu izpildes.
15. Beverīnas novada pašvaldības administratīvās komisijas izdotos administratīvos aktus var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
VI. Noslēguma jautājums
16. Šie noteikumi stājas spēkā likumā “Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.
Māris Zvirbulis

Domes priekšsēdētājs

Šis dokuments ir parakstīts ar došu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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1.pielikums
Beverīnas novada pašvaldības domes 2017.gada 2.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.3/2017
VIENOŠANĀS Nr.________________
PAR SAISTĪBU GODPRĀTĪGU IZPILDI UN ATĻAUJA SMAGĀ KRAVAS
TRANSPORTA KUSTĪBAI
Beverīnas novada ______________ pagastā

20____.gada “____” ______________________

______________________ (vārds uzvārds vai nosaukums), adrese ______________________,
reģistrācijas Nr. vai personas kods__________________________, un
Beverīnas novada pašvaldība, tās _________________ pagasta saimniecības daļas vadītāja
____________________________(vārds uzvārds) personā noslēdz sekojoša satura vienošanos:
1. ____________________ (vārds uzvārds) apliecinu, ka esmu iepazinies un ievērošu
Beverīnas novada pašvaldības 20____.gada “______”________________saistošos noteikumus
Nr…../2017 “Beverīnas novada ceļu aizsardzība, veicot meža izstrādāšanas darbus”, jo īpaši
noteikumu
__.__.__._
2.4.
punktu,
informējot
Beverīnas
novada
pašvaldības
______________pagasta saimniecības daļas vadītāju ______________(vārds uzvārds) par
materiālu izvešanas ceļu maršrutiem.
2. _____________________(vārds uzvārds) apņemas par saviem līdzekļiem ar savu
darbaspēku un materiāli-tehniskajiem līdzekļiem sakārtot kokmateriālu izvešanas darbu veikšanas
rezultātā sabojātos pašvaldības ceļus, darbus veicot 24 stundu laikā vai saskaņā ar pušu vienošanos
pēc pārkāpuma fakta konstatēšanas un pēc darbu veikšanas, pieaicinot pašvaldības pārstāvi bojātā
ceļa atjaunošanas pieņemšanā.
3. Par iespējamo civiltiesisko un administratīvo atbildību par augstākminēto prasību
neievērošanu esmu informēts. Pielikumā kokmateriālu izvešanas shēma pa Beverīnas novada
pašvaldībai
piederošo
autoceļu/īpašumu
____________-______________-________(ceļa
nosaukums) ______________ pagastā, Beverīnas novadā un foto uzņēmumi par autoceļa stāvokli.
4. Kokmateriālu izvešanu plānots veikt līdz 20_____.gada “ ____”._______________.
5. Pēc kokmateriālu izvešanas tiek veikta autoceļa klātnes planēšana.
6. Materiālu izvešanu drīkst veikt ar zemāk uzskaitītiem transportlīdzekļiem:
________________________________________________
Automašīnas marka , modelis, reģ.Nr.,. piekabes reģ.Nr. _______________________________
Automašīnas marka , modelis, reģ.Nr.,. piekabes reģ.Nr. _______________________________
7. Pārvadājuma brīdī Vienošanās vai tās kopijai jābūt pie attiecīgā transportlīdzekļa
vadītāja.
(vārds uzvārds) /_______________________________/ (paraksts) mob.tālr._____________
_________pagasta saimniecības daļas vadītājs (vārds uzvārds)/___________________/
(paraksts), mob.tālr._______________
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2.pielikums
Beverīnas novada pašvaldības domes 2017.gada 2.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.3/2017
Ceļa maršruta sakārtošanas darbu
pieņemšanas – nodošanas akts
Beverīnas novada______________ pagastā

20____.gada “____”________________

1.Akts

sastādīts

pamatojoties

uz

20______gada

“____”______________VIENOŠANOS

Nr.____________PAR SAISTĪBU GODPRĀTĪGU IZPILDI UN ATĻAUJU SMAGĀ KRAVAS
TRANSPORTA KUSTĪBAI par Beverīnas novada pašvaldības _________________________
pagasta ceļa posma sakārtošanu.
2. Augstākminētais ceļa posms pēc kokmateriālu izvešanas ir sakārtots.
3.Beverīnas novada pašvaldība Drošības naudu EUR 1000.00 (viens tūkstotis eiro un 00 centi)
apmērā atmaksā meža izstrādātājam.
4. Pušu rekvizīti un paraksti
Beverīnas novada pašvaldība

Meža izstrādātājs ___________________

“Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts,

Adrese _____________________________

Beverīnas novads, LV-4224

___________________________________

Reģ.Nr. 90009115285

Reģ.Nr. ____________________________

AS SEB banka

Banka

Konts LV71UNLA0050014282726

Konts

________________________________

___________________________________

/vārds uzvārds/

/vārds uzvārds/
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