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Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija

2. Īss projekta satura
izklāsts

2.1 pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus pašvaldībai izriet no
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkta, kas nosaka, ka viena
no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu,
ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu,
laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; (..), 43.panta pirmās daļas 11.punkta;
2.2 saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir aizsargāt Rundāles novada
pašvaldības īpašumā un valdījumā esošos autoceļus, ielas un
inženierkomunikāciju tīklus, nodrošināt to pārraudzību un uzskaiti,
noteikt kārtību.
2.3 saistošie noteikumi nosaka gadījumus pirms kuru uzsākšanas
Rundāles novada administratīvajās robežās ir jāsaņem rakšanas
darbu atļauja, kārtība, kādā veicami rakšanas darbi.
2.4 Par saistošo noteikumu pārkāpšanu paredzēta administratīvā
atbildība.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

3.1. rakšanas darbu atļaujas izsniegšana ir bezmaksas, papildus finanšu
līdzekļus no pašvaldības budžeta šo noteikumu izpildei nav
nepieciešami.
3.2. saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams
veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt
esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz

4.1. šie noteikumi ir obligāti visām juridiskām un fiziskām personām,
neatkarīgi no resoru pakļautības un īpašuma formas, kas projektē,

1.1.aizsargāt Rundāles novada pašvaldības īpašumā un valdījumā
esošos autoceļus, ielas un inženierkomunikāciju tīklus, nodrošināt
šo komunikāciju ekspluatācijas pārraudzību, izsniedzot rakšanas
darbu atļauju, kā arī veikt šo komunikāciju uzmērīšanu un to
aktualizēšanu novada vienotajā digitālajā kartē;
1.2.saskaņā ar likuma par pašvaldībām 43.panta pirmās daļas 11.punktu
pašvaldības dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot
administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts
likumos, par republikas pilsētas vai novada pašvaldības
inženierkomunikāciju un transporta infrastruktūras aizsardzību;
1.3.Ārējie normatīvie akti neparedz kārtību kādā izsniedzama rakšanas
darbu atļauja, kārtība kādā veicami zemes rakšanas darbi,
aizsargājot inženierkomunikācijas un administratīvo atbildību par
iepriekšminēto nosacījumu neievērošanu.

sabiedrību un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

būvē, remontē un ekspluatē transporta inženierkomunikāciju tīklus
Rundāles novada administratīvajās robežās.
4.2.saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nosaka mērķgrupām
jaunus pienākumus: pirms rakšanas darbu uzsākšanas saistošo
noteikumu gadījumos saņemt rakšanas darbu atļauju, pēc rakšanas
darbu pabeigšanas sakārtot darbu veikšanas vietu.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

5.1. Rakšanas darbu atļaujas saņemšanai darbu veicējam jāiesniedz
Rundāles novada domes Kancelejā vai Svitenes un Viesturu
pagasta pārvaldēs iesniegums un saistošajos noteikumos noteiktie
dokumenti.
5.2. Rakšanas darbu atļauju izsniedz Rundāles novada domes
priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā izpilddirektors. Rakšanas
darbu atļauja nedod tiesības veikt būvdarbus, kuriem
nepieciešama Būvatļauja. Atļauja vai motivēts lēmums par
atteikumu izsniegt atļauju tiek sagatavots 5 (piecu) darba dienu
laikā no pieteikuma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas
Rundāles novada domes Kancelejā, Viesturu pagasta vai
Svitenes pagasta pārvaldē dienas. Atļauja vai atteikumu izsniegt
atļauju saņemams Rundāles novada domes Kancelejā, Viesturu
vai Svitenes pagasta pārvaldē. Lēmums par atteikumu izsniegt
būvatļauju apstrīdams Rundāles novada domē.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

6.1. Konsultēšanās ar sabiedrību nav notikusi un sabiedrības viedoklis
nav būtisks šo noteikumu izstrādei un izpildei.

Rundāles novada domes priekšsēdētāja vietniece
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