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APSTIPRINĀTI
ar Lielvārdes novada domes
2018.gada 28.novembra lēmumu Nr.452

Grozījumi Lielvārdes novada pašvaldības 2015.gada 25.novembra
noteikumos Nr.6 “Par rakšanas darbu veikšanu Lielvārdes novada
pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos”
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas
4.punktu un likuma par “Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās daļas 2.punktu

Izdarīt Lielvārdes novada pašvaldības 2015.gada 25.novembra
noteikumos Nr.6 “Par rakšanas darbu veikšanu Lielvārdes novada pašvaldības
īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos” (turpmāk – Noteikumi)
1. un 3.pielikumā šādus grozījumus:
1. Papildināt Noteikumu 1.pielikumu, iekļaujot to pirms paraksta zonas, ar šādu
tekstu:
“Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko
atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (Dokuments
attiecas uz EEZ), esmu piekritusi/-is, ka Lielvārdes novada pašvaldība apstrādā
manus personas datus informācijas sistēmās, datu bāzēs, saglabā manus
personas datus, kā arī piekļūst tiem, lai iegūtu pārbaudei nepieciešamo
informāciju. Papildus apliecinu, ka sniedzu tikai un vienīgi patiesu un faktiskajai
situācijai atbilstošu informāciju.”
2. izteikt Noteikumu 3.pielikuma 2.11.apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.11. Ceļu un ielu braucamo daļu rakšanas vietā IZPILDĪTĀJS veic
atjaunošanas darbus un turpmākos trīs gadus no darbu pabeigšanas šajā vietā
veic atjaunošanas darbu defektu, kas radušies IZPILDĪTĀJA nekvalitatīvi
veiktu atjaunošanas darbu vai pielietoto materiālu dēļ, novēršanu vai arī
apmaksā pašvaldības izlietotos līdzekļus rakšanas vietas remontam.

IZPILDĪTĀJA pienākums novērst defektus izbeidzas, ja IZPILDĪTĀJA
veikto atjaunošanas darbu vietā tiek veikti citi būvdarbi.”
3. izteikt Noteikumu 3.pielikuma 3.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.1.3. par 1 m2 zaļās zonas un zālāju atjaunošanu drošības naudas apmērs ir
noteikts 5,50 EUR.”
4. izteikt Noteikumu 3.pielikuma 3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.2. Drošības naudas apmērs
Mērvienības

Nosaukums

1 m2

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

Daudzums Vien.cena
(EUR)
25,-

1 m2

7,-

1 m2

5,50

Summa
(EUR)

”

Kopā

5. izteikt Noteikumu 3.pielikuma 4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.2. Par visiem inženierkomunikāciju izbūves, remonta darbiem, ieskaitot
arī avārijas likvidācijas darbus un seguma atjaunošanu, kas nepieciešami, lai
rakšanas darbu vietā tiktu atjaunots iepriekšējais stāvoklis, atbildīgs ir
IZPILDĪTĀJS.”

Domes priekšsēdētāja

S.Ločmele
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