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LIELVĀRDES NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000024489, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, LV-5070, tālr. 65053370, fakss 65053775,
e-pasts: dome@lielvarde.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lielvārdē

2013.gada 27.novembrī

Nr. 38
(protokols Nr. 21, punkts Nr. 2)
PRECIZĒTI
ar Lielvārdes novada domes 2014.gada 29.janvāra
sēdes lēmumu Nr.13 (prot.Nr.2, punkts Nr.7)

GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA DOMES 24.04.2013.
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.8
“PAR RAKŠANAS DARBU VEIKŠANU LIELVĀRDES NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 9.punktu

1. Izdarīt Lielvārdes novada domes 24.04.2013. saistošajos noteikumos
Nr.8 „Par rakšanas darbu veikšanu Lielvārdes novadā” šādus grozījumus:
1.1. svītrot saistošo noteikumu izdošanas pamatojumā skaitļus „1.”, „11.”;
1.2. svītrot 4.punktu;
1.3. svītrot 8.punktā vārdus „un jānoslēdz Vienošanās par zemes rakšanas darbu
izpildes noteikumiem (Vienošanās tiek pievienota atļaujai kā 4.pielikums).”;
1.4. izteikt 12.punktu šādā redakcijā:
„12. Atļaujas pieprasītājs 3 (trīs) dienas pirms darbu uzsākšanas informē
pašvaldību par sabiedriskā transporta kustības shēmas izmaiņām satiksmes
organizācijā.”;
1.5. svītrot 14. un 15.punktu;
1.6. svītrot 38.punktu;
1.7. izteikt saistošo noteikumu 45.punktu šādā redakcijā:
„45. Par šo noteikumu 8.punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro naudas
sodu fiziskajām personām no 70.00 līdz 350.00 euro, juridiskām personām no
185.00 līdz 1400.00 euro.””;
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1.8. aizstāt 46.punktā vārdus „desmit līdz simts latiem” ar skaitļiem un vārdiem
„ 15.00 līdz 140.00 euro” un vārdus „simts līdz pieci simti latiem” ar skaitļiem
un vārdiem „140.00 līdz 710.00 euro”;
1.9.izteikt saistošo noteikumu 47.punktu šādā redakcijā:
„47. Par šo noteikumu 12. un 35.punktā noteikto prasību neievērošanu fiziskām
personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70.00 euro, juridiskām
personām no 70.00 līdz 355.00 euro.””;
1.10. izteikt 3.pielikumu Rakšanas atļaujai šādā redakcijā:
„3.Pielikums
Rakšanas atļaujai
Drošības naudas aprēķins
Nosaukums

Mērvienības

Asfalta seguma un gājēju celiņa
atjaunošana
Grants ceļa seguma atjaunošana
Zaļās zonas un zālāju atjaunošana
Kopā

1 m2

Vien.cena
(EUR)
28,46

1 m2
1 m2

7,11
4,27

Daudzums

Summa
(EUR)

Drošības nauda EUR ___________ samaksāta ______.gada ___.___________________
Samaksu apliecinošs dokuments__________________________________________
Pēc rakšanas darbu veikšanas pieņemšanas akta parakstīšanas drošības nauda tiek
atmaksāta.”;

1.11. svītrot 4.Pielikumu Rakšanas atļaujai;
1.12. aizstāt noteikumu 3.Pielikuma tekstā vārdus „Lielvārdes novada
pašvaldības darba aizsardzības un ceļu speciālists” (attiecīgā locījumā) ar
vārdiem „izpilddirektora vietnieks” (attiecīgā locījumā).

Domes priekšsēdētājs

Aivars Troska
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Saistošo noteikumu „Grozījumi
Lielvārdes novada domes 24.04.2013.
saistošajos noteikumos Nr.8 “Par rakšanas darbu veikšanu Lielvārdes novadā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
Saistošo noteikumu grozījumu projekts ir sagatavots,
lai precizētu saistošos noteikumus „Par rakšanas darbu
veikšanu Lielvārdes novadā” atbilstoši Administratīvā
procesa likuma, Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa, Teritorijas attīstības plānošanas likuma
prasībām.
Pašvaldības administrācijā ir izveidota amata vieta
„izpilddirektora vietnieks”, kurš veiks pašvaldības
darba aizsardzības un ceļu speciālista amata
pienākumus, līdz ar to noteikumos nepieciešams grozīt
norādi uz attiecīgā speciālista nosaukumu un veicamām
darbībām.”
Saistošajos noteikumos izdarīti grozījumi, lai
nodrošinātu Euro ieviešanas kārtības likuma noteikumu
izpildi.
Saistošie noteikumi tiek grozīti, lai izpildītu normatīvo
aktu prasības.

3. Informācija par plānoto projekta
Nav attiecināms.
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta
Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Noteiktās procedūras nemainās.
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar Konsultācijas nav notikušas.
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

A.Troska

