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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lielvārdē

2018.gada 30.maijā

Nr.9
(protokols Nr.10, 1.punkts)

Par ceļu aizsardzību Lielvārdes novadā, veicot mežizstrādes darbus un to
pārvadājumus
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas
16.punktu, 43.pantu, likumu “Par autoceļiem”
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka fizisku un juridisku personu, kuras
veic mežistrādes darbus un to pārvadājumus, izmantojot Lielvārdes novada pašvaldības
(turpmāk – Pašvaldība) ceļus, tiesības un pienākumus ceļu aizsardzībā un atbildību.
2. Noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kuras ar transportlīdzekli,
kuru pilna masa pārsniedz 10 tonnas, veic meža izstrādi Pašvaldības teritorijā esošajā
mežā (turpmāk – Mežu izstrādātāji).
II. Mežu izstrādes un to pārvadājumu izpildes kārtība
3. Noteikumu 2.punktā noteiktajām personām pārvadājumu ceļa posms un ilgums jāsaskaņo
ar Pašvaldības izpilddirektoru - par ceļiem Lielvārdes pagastā, vai Jumpravas vai
Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītāju – par ceļiem attiecīgā pagasta teritorijā, un pirms
pārvadājumu uzsākšanas jānoslēdz saistību raksts par attiecīgā ceļa maršruta izmantošanu
un remontu tā bojājuma gadījumā, jāsaņem rakstiska Pašvaldības atļauja pārvadājumiem.
Pirms saistību raksta noslēgšanas ceļa stāvoklis tiek fiksēts aktā, ko paraksta Pašvaldības
atbildīgā amatpersona un Noteikumu 2.punktā noteiktā persona.
4. Mežu izstrādātāju pienākumi:
4.1. pirms mežu izstrādes darbu veikšanas rakstiski ar Noteikumu 3.punktā noteiktām
amatpersonām saskaņot:
4.1.1. plānoto kokmateriālu izvešanas ceļa maršrutu – ceļa shēmu;
4.1.2. kokmateriālu krautuves ierīkošanas vietas, ja tās plānotas ceļa aizsargjoslā;
4.2.lai saņemtu saskaņojumu:
4.2.1. Mežu izstrādātāji vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms darbu uzsākšanas
iesniedz Pašvaldībā pieteikumu darbu veikšanai. Pieteikumā jānorāda darbu
izpildes vieta un plānotais laiks, uz kādu nepieciešams saskaņojumus ceļa un
ceļa aizsargjoslas izmantošanai;

4.2.2. Mežu izstrādātāji uzrāda Pašvaldībai rakstisku ciršanas apliecinājumu un
vienošanos ar zemju īpašniekiem par izstrādes nokraušanas vietām, ja tās
plānotas ceļa aizsargjoslā.
4.3. Ja darbu veikšanas rezultātā bojāti ceļi un/vai meža zeme, Mežu izstrādātāji veic to
sakārtošanu par saviem līdzekļiem iepriekšējā lietošanas stāvoklī 24 (divdesmit
četras) stundu laikā pēc fakta konstatēšanas vai, ja laika apstākļu dēļ nav iespējams
to izdarīt 24 (divdesmit četras) stundu laikā, par citu termiņu jāvienojas ar Pašvaldību
rakstiski.
5. Pirms ceļa izmantošanas Noteikumu 2.punktā noteiktajām personām ir pienākums noslēgt
ar Pašvaldību rakstisku vienošanos-saistību rakstu par ceļa shēmā norādītās ceļa daļas
izmantošanu un remontu tā bojāšanas gadījumā.
5.1.Pirms vienošanās - saistību raksta noslēgšanas Pašvaldības amatpersonas un Mežu
izstrādātāji apseko ceļu, sagatavo aktu, kur fiksē ceļa stāvokli.
5.2.Noslēdzot vienošanos, drošības naudu:
5.2.1. 1000 euro (viens tūkstotis euro) apmērā par ceļa garumu līdz 2 (divi)
kilometriem;
5.2.2. 2000 euro (divi tūkstoši euro) apmērā par ceļa garumu no 2 (divi) līdz 4
(četri) kilometriem;
5.2.3. 3000 euro (trīs tūkstoši euro) apmērā par ceļa garumu virs 4 (četri)
kilometriem;
Mežu izstrādātāji iemaksā Pašvaldības kasē vai pārskaita uz Pašvaldības norēķinu
kontu kredītiestādē. Drošības nauda tiek atmaksāta pēc vienošanās nosacījumu
izpildes un saskaņotā ceļa maršruta sakārtošanas darbu nodošanas – pieņemšanas akta
iesniegšanas Pašvaldībā.
5.3.Pēc ceļa izmantošanas Noteikumu 3.punktā norādītās amatpersonas, paziņojot
Noteikumu 2.punktā noteiktajām personām par apsekošanas akta sastādīšanas laiku
un vietu, apseko izmantoto ceļu, pārbauda izpildītos ceļa sakārtošanas darbus un
sagatavo nodošanas - pieņemšanas aktu. Ja konstatēti ceļu bojājumi, kas apgrūtina
lietošanu, un tie nav novērsti 24 (divdesmit četras) stundu laikā saskaņā ar Noteikumu
4.punktā noslēgto vienošanos-saistību rakstu, tiek sastādīts administratīvā pārkāpuma
protokols saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa un citu normatīvo
aktu nosacījumiem.
5.4.Ja Mežu izstrādātāji nav novērsuši ceļa bojājumus un veikuši citas nepieciešamās
darbības tā sakārtošanai saskaņā ar Noteikumu 5.punktā noslēgto līgumu - saistību
rakstu, Noteikumu 5.2.apakšpunktā noteiktā drošības nauda paliek Pašvaldības
budžetā, un tā tiek izlietota līgumā – saistību rakstā noteiktā ceļa posma sakārtošanai.
5.5.Ja iemaksātā drošības nauda nesedz ceļa remonta izdevumus, Mežu izstrādātāji un
Pašvaldība jautājumu risina civiltiesiskā kārtā, slēdzot līgumu.
III. Atbildība un kompetence
6. Par Noteikumu neievērošanu Noteikumu 2.punktā norādītās personas tiek sauktas pie
administratīvās atbildības pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa un citiem
normatīvajiem aktiem.
7. Noteikumu izpildi kontrolē un administratīvo pārkāpumu protokolu ir tiesīgi sastādīt:
7.1.Pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāji, Pašvaldības izpilddirektors;
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7.2.Pašvaldības policijas amatpersona.
8. Lēmumu par administratīvā soda piemērošanu pieņem Lielvārdes novada Administratīvā
komisija, kuras lēmumus var pārsūdzēt tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un
termiņos.

Domes priekšsēdētāja

S.Ločmele
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