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PAR RAKŠANAS DARBU VEIKŠANU LIELVĀRDES NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta
pirmās daļas 1., 9. un 11.punktu

TERMINU SKAIDROJUMS
Avārija – iepriekš neplānoti inženierkomunikāciju bojājumi, kas var radīt materiālus
zaudējumus vai draudus cilvēka drošībai.
Darbu veikšanas projekts – uz tehniskā projekta pamata izstrādāts detalizēts projekts
atsevišķiem būvdarbu cikliem vai speciālam darbu veidam.
Defektu akts – dokuments, ko sastāda par avārijas vai citiem ekspluatācijas laikā radītiem
būves bojājumiem un ko paraksta attiecīgo dienestu atbildīgās personas. Aktā jābūt
fiksētai bojājuma vietai un laikam.
Rakšanas darbu izpildītājs (turpmāk tekstā – darbu izpildītājs) – par rakšanas darbu izpildi
atbildīgā fiziskā vai juridiskā persona.
Rakšanas darbu pasūtītājs – nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks, lietotājs vai to
pilnvarotā persona, kuru uzdevumā, pamatojoties uz līgumu, būvuzņēmējs veic
būvdarbus.
Pazemes komunikāciju izpildshēma – digitālā formā (*.dgn; *.dwg; *.dxf formātā) LKS –
92 koordinātu sistēmā un Baltijas augstumu sistēmā izpildīts pazemes komunikāciju
horizontālās un vertikālās piesaistes plāns, atbilstoši mēroga 1:500 precizitātes
prasībām, kurā ir uzrādīti pazemes komunikāciju raksturojošie lielumi (augstuma
atzīmes, diametri, tips), un kuru ir izpildījusi mērniecībā sertificēta persona.
Rakšanas darbi (turpmāk tekstā – darbi) – darbi, kas saistīti ar rakšanu dziļāk par 30 cm
(pilsētas un ciemu teritorijās) un dziļāk par 70 cm (ārpus ciemu teritorijām), bet sarkano
līniju vai aizsargjoslu robežās jebkurā dziļumā.
Rakšanas darbu izpildes atļauja (turpmāk tekstā – atļauja) – šo noteikumu noteiktā kārtībā
izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt rakšanas darbus konkrētā vietā un
laikā, pēc saskaņota projekta vai darba zīmējuma (atļaujas forma - 2.Pielikums).
Sarkanā līnija – juridiski noteikta, detālplānojumā vai zemesgabala plānā atzīmēta ielas,
nobrauktuves un/vai inženiertehnisko komunikāciju koridora robeža.

I.

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Šie noteikumi „Par rakšanas darbu veikšanu Lielvārdes novadā”, turpmāk tekstā
„Noteikumi”, nosaka kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldības
teritorijā veicami darbi sekojošās teritorijās:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

administratīvajā

ielu un ceļu sarkano līniju robežās;
uz ielu un ceļu brauktuvēm, nomalēm un grāvjiem, ietvēm, trotuāriem un
velosipēdistu celiņiem, kuriem nav noteiktas sarkanās līnijas;
jebkurā teritorijā inženierkomunikāciju un citās ekspluatācijas aizsargjoslās;
jebkurā teritorijā, kas saistīta ar inženierkomunikāciju un citu būvdarbu veikšanu
un avāriju likvidāciju;
zaļajā zonā un publiskās teritorijās.

2. Noteikumi ir saistoši visām juridiskajām un fiziskajām personām, kas veic rakšanas
darbus, tai skaitā, būvē, remontē un ekspluatē pazemes inženierkomunikācijas, Lielvārdes
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Par darbiem šo Noteikumu izpratnē netiek
uzskatīts:
2.1. lauksaimnieciska rakstura un meža apsaimniekošanas darbi, kas saistīti ar zemes
apstrādi vai kopšanu, ievērojot terminu skaidrojumu „Rakšanas darbi”
ierobežojumus,
2.2. darbi, kuru veikšanai ir izsniegtas būvatļaujas, gadījumos, kad savā īpašumā
būvdarbus veic fiziska persona personīgai lietošanai,
2.3. derīgo izrakteņu ieguve, ja tās darbībai saņemta Valsts vides dienesta atļauja.

3.

Lai nodrošinātu ielu, transporta būvju, trotuāru, zaļo zonu saglabāšanu, aizliegts:
3.1. dziļāk par 0,3m patvarīgi rakt un uzbērt grunti, dzīt pāļus un tapas, veikt ģeoloģiskos
urbumus un tamlīdzīgi, izstrādāt grunti, sagādāt velēnas, planēt laukumus un nojaukt
ēkas bez pazemes inženierkomunikāciju pieslēguma atvienošanas,
3.2. patvarīgi veikt jebkura veida būvdarbus un zemes darbus,
3.3. patvarīgi aizņemt ielas, trotuārus, zaļās zonas, transporta būvju elementus,
novietojot uz tiem sastatnes, nožogojumus, būvmateriālus, dažādus mehānismus un
iekārtas,
3.4. uzlauzt jebkura veida ielu segumu, izņemot avāriju likvidācijas darbus un
gadījumus, kas īpaši saskaņoti ar pašvaldību,
3.5. ar 1.punktā minēto darbu rezultātā izstrādāto grunti un būvgružiem piesārņot vai
aizsprostot brauktuvi, ietves, apstādījumus un zālājus,
3.6. braukt pa ielām ar kāpurķēžu tehniku vai citiem mehānismiem, kas bojā brauktuves
segumu.

4. Fiziskām un juridiskām personām ir aizliegts veikt darbus citai personai piederošā īpašumā
bez zemesgabala īpašnieka rakstiskas piekrišanas. Zemes īpašnieka rakstisks saskaņojums
tehniskajā projektā ir uzskatāms arī par rakšanas darbu saskaņojumu un atsevišķs
saskaņojums uz atļaujas nav nepieciešams.

5. Jauna asfaltbetona seguma uzlaušana nav pieļaujama ielām un ceļiem 5 (piecu) gadu un
ietvēm 3 (trīs) gadu laikā pēc asfaltbetona seguma ieklāšanas, izņemot avāriju likvidācijas
darbus un gadījumus, kas saskaņoti ar pašvaldību.
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6. Atsevišķos gadījumos, papildus Noteikumu 5.punkta noteikumiem, inženierkomunikāciju
izbūvi ar caurduršanas metodi bez seguma uzlaušanas var pieprasīt Lielvārdes novada
pašvaldības (turpmāk tekstā - pašvaldība) izpilddirektors.
7. Atļauju ielu seguma, gājēju celiņa uzlaušanai (remontam), darbu veikšanai zaļajā zonā
izsniedz Lielvārdes novada pašvaldība vai Lēdmanes, vai Jumpravas pagasta pārvalde
(turpmāk tekstā – pašvaldība/pārvalde) ievērojot sekojošo:
7.1. darbiem Lielvārdes pilsētas un Lielvārdes pagasta teritorijā atļauju izsniedz–
Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektors,
7.2. darbiem Lēdmanes pagasta un Jumpravas pagasta teritorijā – attiecīgā pagasta
pārvaldes vadītājs.
I.

ATĻAUJAS SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA

8. Lai veiktu darbus, ir jāiesniedz pieteikums (pieteikuma formā – 1.pielikums), jāsaņem
atļauja (formā – 2.pielikums), jāsamaksā drošības nauda (aprēķins tiek pievienots atļaujai
kā 3.pielikums) un jānoslēdz Vienošanās par zemes rakšanas darbu izpildes noteikumiem
(Vienošanās tiek pievienota atļaujai kā 4.pielikums).

9. Atļauju saņem rakšanas darbu pasūtītājs, pasūtītāja pilnvarota persona (turpmāk tekstā –
pasūtītājs) vai darbu izpildītājs (turpmāk tekstā – atļaujas pieprasītājs).

10.Atļaujas saņemšanai jāiesniedz šādi dokumenti:
10.1.pieteikums (saistošo noteikumu 1.pielikums);
10.2.līgums ar pasūtītāju vai pilnvara par darbu veikšanu;
10.3. līgums par atjaunošanas darbu veikšanu, ja šos darbus neveic pats atļaujas

saņēmējs;
10.4.
darbu zīmējums (skice) vai projekts uz aktualizēta topogrāfiskā plāna, kas nav
vecāks par 2 gadiem ,un uz kura ir attēlotas īpašuma robežas
10.5.
pēc Atļaujas devēja ieskata, ja nepieciešams – darbu veikšanas projekts,
transporta kustības shēma, akts par būves galveno asu nospraušanu dabā;
10.6.
ielu un ceļu satiksmes ierobežošanas gadījumā ar norobežojošām konstrukcijām
vai nožogojumiem – norobežojuma konstrukcijas projekts ar drošības elementu
izvietojumu;
10.7. avārijas gadījumā – defektu akts.

11.Gadījumā, ja rakšanas darbi nav saistīti ar būvprojekta realizāciju, lai saņemtu atļauju,
atļaujas pieprasītājam, atbilstoši normatīvajiem aktiem, jāizstrādā rakšanas darba vietas
aprīkojuma shēma un jāsaskaņo tā ar visām ieinteresētajām organizācijām, tai skaitā, ar
VAS “Latvijas valsts ceļi” Centra reģiona Ogres nodaļu.

12.Sabiedriskā transporta kustības shēmas izmaiņas satiksmes organizācijā atļaujas
pieprasītājam par darbu uzsākšanu jāpaziņo ar masu informācijas līdzekļu starpniecību
(pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv ) vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš.

13.Atļauja vai motivēts atteikums to izsniegt tiek izsniegts 10 darba dienu laikā.
14.Atļaujas noformēšana un pagarināšana ir maksas pakalpojums, par kuriem tiek iekasēta
nodeva saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
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15.Atļauja tiek izsniegta bez maksas:
15.1.inženierkomunikāciju avārijas likvidēšanai;
15.2.darbu veikšanai, ja pasūtītājs ir pašvaldība.
16.Atļauja pašvaldībā ir jāizņem desmit dienas pirms darbu uzsākšanas un trīs dienas pirms
darbu izpildes sākuma jābūt noformētiem visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem.

17. Atļaujā norādītie darbu veikšanas vai izpildes termiņi attiecināmi arī uz atjaunošanas
darbu veikšanu. Par atjaunošanas darbu pabeigšanu tiek sastādīts darbu nodošanas –
pieņemšanas akts (forma - 3.pielikums).

18.Ja rakšanas darbu termiņam ir nepieciešams pagarinājums, tad atļaujas pieprasītājs trīs
dienas iepriekš iesniedz rakstisku
pagarinājuma nepieciešamībai.

pamatojumu

pašvaldībai/pārvaldei

termiņa

19.Atļaujas pieprasītājam pirms darbu uzsākšanas savlaicīgi ir jābrīdina zemes īpašnieks.
20. Remonta un celtniecības darbu veikšana, inženiertīklu izbūve u.c. darbi pieļaujami tikai

atļaujā norādītajās robežās. Ja zemes darbu izpilde ir paredzēta vairākos objektos, atļauja
ir jānoformē atsevišķi katram objektam.

21.Darbus, kurus veic pirms un pēc Atļaujā norādītā termiņa beigām, uzskata par
patvarīgiem.
II.

AVĀRIJAS LIKVIDĀCIJAS DARBI

22.Par avārijas likvidācijas darbu izpildi ir atbildīga organizācija, kuras pārziņā ir pazemes

inženierkomunikācijas un kura atļaujas veidlapas saskaņojuma daļā izdara ierakstu par
avārijas esamību.

23.Avāriju likvidēšana jāveic LR normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, un to veic,
ievērojot inženierkomunikāciju aizsardzības noteikumus.

24.Par darbiem, kas saistīti ar avārijas novēršanu, jāinformē pašvaldība/pārvalde un atļauja
jānokārto 1 (vienas) darba dienas laikā.

25.Avārijas likvidēšanas darbi pazemes inženiertīklos jāsāk nekavējoties pēc avārijas signāla
saņemšanas. Tos ir tiesības veikt pirms atļaujas saņemšanas, ievērojot pārējo inženiertīklu
aizsardzības noteikumus. Avārijas defektu akti jāiesniedz pašvaldībā/pārvaldē 1 (vienas)
darba dienas laikā pēc darbu uzsākšanas.
III.

DARBU IZPILDES KĀRTĪBA

26.Par uzrādīto inženierkomunikāciju saglabāšanu ir atbildīgs darbu izpildītājs, kurš ierakstīts
atļaujā.

27.Remonta darbus un ceļa (ielas) seguma atjaunošanas darbus drīkst veikt licencētas
juridiskas vai sertificētas fiziskas personas. Gadījumos, ja Darbus, kas nav saistīti ar ceļa
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(ielas) seguma atjaunošanu, veic nesertificēta fiziska persona, atbildīgs par darbu
veikšanu ir pasūtītājs

28.Darbu izpildītājam darbu veikšanas laikā jāuzturas objektā. Objektā jābūt atļaujai un ar to
saistītai dokumentācijai.

29.Darbu izpildītājs atbild par nožogojumu, satiksmes regulēšanas līdzekļu un

inženierkomunikāciju saglabāšanu darbu izpildes laikā, kā arī par gājēju un transporta
drošību. Darba zīmējumā vai projektā neuzrādītu inženiertīklu bojāšanas gadījumā
atbildību par to nes šo tīklu īpašnieki.

30.Darbu izpildītājam jārūpējas, lai vietas, kur uz ielām un to tiešā tuvumā tiek veikti darbi,:
30.1. tiktu apzīmētas ar atbilstošām ceļa zīmēm, ierobežojošām un novirzošām
ierīcēm, tai skaitā, tumšā diennakts laikā un nepietiekamos redzamības apstākļos
tiktu nodrošināta šo vietu redzamība ar gaismu atstarojošiem materiāliem vai arī
ar signāluguņu (lukturi sarkanā krāsā) esamību uz rakšanas zonas robežas
(apgaismošanai drīkst izmantot 12V vai 36V spriegumu);
30.2. nepieciešamības gadījumā tiktu aprīkotas ar gājēju tiltiņiem.

31.Izpildot rakšanas darbus, aizliegts apbērt ar zemi komunikāciju aku vākus, sadales
skapjus, robežzīmes, poligonometrijas punktus. Bez saskaņošanas ar pašvaldības
izpilddirektoru aizliegts rakt:
31.1.no augoša koka:
31.1.1. gāzes vada tranšeju ne tuvāk par 1,5m,
31.1.2. siltumtrasi, ūdensvadu, drenāžu, elektro un sakaru kabeli netuvāk par 2m;
31.2.no krūma:
31.2.1. siltumtrasi ne tuvāk par 1m,
31.2.2. elektro un sakaru kabeli ne tuvāk par 0,7m.

32.Ja, veicot zemes rakšanas darbus, tiek atrastas apakšzemes komunikācijas, kas nav
uzrādītas tehniskajos dokumentos, darbi nekavējoties jāpārtrauc un jāveic visi pasākumi,
lai pasargātu atrastās apakšzemes komunikācijas pret bojājumiem - nekavējoties darba
vietā jāizsauc attiecīgā uzņēmuma pārstāvis, jāziņo pašvaldībai/pārvaldei.

33.Veicot darbus, jāievēro normatīvo aktu prasības un drošības pasākumi. Strādājošiem, kuri
veic darbus uz ielas braucamās daļas, jebkurā diennakts laikā jābūt labi saredzamā darba
apģērbā ar gaismu atstarojoša materiāla elementiem un jāievēro darba drošības prasības,
inženierkomunikāciju aizsardzības prasības.

34.Veicot rakšanas darbus inženierkomunikāciju aizsargjoslās pirms tranšejas aizbēršanas ir
jāsaņem ekspluatējošās organizācijas pārstāvja rakstiska piekrišana tranšejas aizbēršanai.

35.Mainoties darbu izpildītājam vai atbildīgajai personai, kura uzrādīta atļaujā, rakstiski
jāinformē pašvaldība/pārvalde.
IV.

TERITORIJAS ELEMENTU ATJAUNOŠANA UN GARANTIJAS

5

36.Par visiem inženierkomunikāciju izbūves, remonta darbiem, ieskaitot arī avārijas
likvidācijas darbus un seguma atjaunošanu, atbildīgs ir darbu izpildītājs.

37.Tranšeja jāaizber un segums jāatjauno atbilstoši spēkā esošo Latvijas būvnormatīvu
prasībām un šo noteikumu 3.pielikuma prasībām, kā arī saskaņā ar izsniegto atļauju.

38.Atjaunotā seguma garantijas termiņam jābūt ne mazākam kā 24 mēneši. Ja minētajā
termiņā tiek konstatētas seguma deformācijas, tiek sastādīts divpusējs akts un atkārtota
ceļa seguma atjaunošanu veic rakšanas darbu atļaujas pasūtītājs vai to veic pašvaldība par
atļaujas pieprasītāja līdzekļiem.

39.Ielas segumu jāatjauno divu tranšeju platumā, bet ja atjaunojamā tranšejas josla atrodas 1

m un tuvāk no brauktuves malas, segums jāatjauno līdz apmalei, ieskaitot apmales
atjaunošanu, ja tas nepieciešams.

40.Pēc darbu pabeigšanas atjaunoto segumu uzrāda pašvaldībai/pārvaldei, par ko tiek izdarīta
atzīme atļaujā.
V.

ĢEODĒZISKĀ KONTROLE, IZPILDSHĒMU NODOŠANA

41.Pēc pazemes inženierkomunikāciju izbūves jāsastāda trases izpildshēma, kurai jāatbilst

noteiktajām prasībām:
41.1. digitālā formā ar ,,Microstation” savietojamu failu veidā (*.dgn; *.dwg; *.dxf
formātā) vai uz digitālā veidā sagatavota topogrāfiskā plāna, kas reģistrēts
pašvaldības topogrāfisko uzmērījumu datu bāzē, uzrādot horizontālās piesaistes
un vertikālās atzīmes.
41.2. LKS-92 koordinātu sistēmā un Baltijas augstumu sistēmā;
41.3. valstī apstiprinātajiem topogrāfiskajiem apzīmējumiem un līmeņu sadalījumiem;
41.4. mēroga 1: 500 precizitātei.

42.Inženiertīklu pieņemšanai ekspluatācijā pēc to izbūves jānotiek LBN noteiktajā kārtībā.
VI.

ATBILDĪBA PAR ŠO NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU

43.Kontrolēt noteikumu izpildi ir tiesīgi:
43.1. pašvaldības policijas amatpersonas;
43.2. pašvaldības būvvaldes amatpersonas.
44.Ja tiek konstatēta patvaļīga darbu veikšana vai arī ceļa (ielas) seguma atjaunošanas darbus

veic nereģistrēts būvkomersants vai fiziska persona bez sertifikāta, atbildīgs par šo darbu
veikšanu ir pasūtītājs un izpildītājs.

45.Par šo noteikumu 5., 8. un 38.punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro naudas sodu
fiziskajām personām no piecdesmit līdz divi simti piecdesmit latiem, juridiskām
personām no divi simti līdz tūkstoš latiem.

46.Par šo noteikumu 31. un 41.punktā noteikto prasību neievērošanu uzliek naudas sodu
fiziskajām personām no desmit līdz simts latiem, juridiskām personām no simts līdz pieci
simti latiem.
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47.Par šo noteikumu 4., 12.. un 35.punktā noteikto prasību neievērošanu fiziskām personām
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem, juridiskām personām no
piecdesmit līdz divi simti piecdesmit latiem.

48.Gadījumā, ja izpildītājs izvairās no atļaujas noteikumu pildīšanas, atbildību par to nes
pasūtītājs.

49.Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpēju no šo Saistošo noteikumu pildīšanas,
tai skaitā, nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas un atjaunošanas darbu veikšanas, un
pārkāpuma novēršanas.
VII.

NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības izdevumā
„Lielvārdes Novada Ziņas”.

Domes priekšsēdētājs

I.Balodis
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1.Pielikums
Lielvārdes novada domes 24.04.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr. 8
„Par rakšanas darbu veikšanu Lielvārdes novadā”

Lielvārdes novada pašvaldībai
__________________________
Fiziskās/juridiskās personas nosaukums

__________________________
pārstāvja amats, vārds, uzvārds

__________________________

adrese , tālrunis

PIETEIKUMS
Lūdzu atļaut veikt rakšanas darbus ____________________________

Pielikumā:
- situācijas plāna kopija.
- dokumenti, kas apliecina tiesības pieprasīt rakšanas darbu atļauju

201__.gada ____.________________

_________________
paraksts
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2.Pielikums
Lielvārdes novada domes 24.04.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr.8
„Par rakšanas darbu veikšanu Lielvārdes novadā”

RAKŠANAS ATĻAUJA NR._____
Izsniegta 20___.gada_________________________
Rakšanas atļauja izsniegta
______________________________________________________
(atbildīgā persona)

Darbus izpildīs
______________________________________________________
(atbildīgā persona)

Rakšanas vieta
______________________________________________________
(Objekta nosaukums )
Projekts saskaņots
______________________________________________________
Piezīmes
_____________________________________________________
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GARANTIJAS RAKSTS
Es,__________________________________,
dzīvojošs_____________________________
________________________________, darbu izpildītāja
_______________________________________________________________
ATBILDĪGĀ PERSONA par rakšanas darbu izpildes termiņu G A R A N T Ē J U :

pamatdarbi tiks izpildīti līdz
20___.gada_____________________
ceļu segums tiks atjaunots līdz
20___.gada_____________________
zālājs tiks atjaunots līdz
20___.gada_____________________

(zīmogs)

(paraksts)

Ielas braucamo daļu ____________________kvadrātmetru platībā, tai skaitā
asfaltbetona segumu ______________ ______kvadrātmetri, atjaunos
_________________________________ līdz 20___.gada_________________
(uzņēmuma nosaukums)

(zīmogs)

(paraksts)
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1.pielikums
Rakšanas atļaujai

SASKAŅOTS:
1.SIA Lattelekom tīklu ekspluatācijas daļas
Zemgales reģions
Daugavpils ielā 2,Ogrē, Ogres novadā
tālr. 26563892
2. AS “Sadales tīkls” Centrālais reģions.
„Liesmas”, Madlienas pag., Ogres novads.
tālr.65010985, 22019358
3. AS “Latvenergo IT & T” Lielvārdes
maģistrālais kabeļu mezgls
Liepu ielā 23a, Lielvārdē, Lielvārdes novadā,
tālr.65053901, 29471388
4. AS “Latvijas gāze” Ogres iecirknis. Stirnu
ielā 6, Ogre, Ogres novads.
tālr.65049160, 65049161, 26336721, 155
5. SIA “Lielvārdes Remte”
Ceriņu iela 3, Lielvārde, Lielvārdes novads.
tālr. 65053126
6. VAS “Latvijas Valsts ceļi” centra reģiona
Ogres nodaļa. Dārza ielā 25,Ogre, Ogres
novads
tālr. 65022019, 65067550, 26486818
7. Zemes īpašnieks

8. Lielvārdes novada pašvaldības teritorijas
plānotājs, Lielvārdes novada pašvaldības
administrācija, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē,
Lielvārdes novadā. tālr. 65053733; 28356913
9. Lielvārdes novada pašvaldības arhitekts
Lielvārdes novada pašvaldības administrācija,
Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.
tālr. 65053336
AS Latvijas dzelzceļš
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2.Pielikums
Rakšanas atļaujai

ZEMES DARBU IZPILDES VIETAS SKICE UN PIESAISTE

Piezīmes
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________
Atļauts izpildīt rakšanas darbus no 20___.gada______________ līdz
20___.gada______________.
Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektors/pārvaldes vadītājs
z.v.
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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
(Ls)
20,-

1 m2
1 m2

5,3,-

Daudzums

Summa
(Ls)

Drošības nauda Ls ___________ samaksāta ______.gada ___.___________________
Samaksu apliecinošs dokuments__________________________________________
Pēc rakšanas darbu veikšanas pieņemšanas akta parakstīšanas drošības nauda tiek atmaksāta.
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4.Pielikums
Rakšanas atļaujai

VIENOŠANĀS
(par rakšanas darbu izpildes noteikumiem)
Lielvārdē, 20_____.gada______________
Lielvārdes novada pašvaldība, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, Reģ.
Nr.90000024489, turpmāk tekstā PAŠVALDĪBA, kuru pamatojoties uz likumu "Par
pašvaldībām" pārstāv tās izpilddirektors Gvido Vītoliņš, no vienas puses
un_________________________________________________________________
adrese____________________________________________,reģ.Nr.___________
turpmāk tekstā IZPILDĪTĀJS, pamatojoties uz _____________________________, pārstāv
tās________________________________________________________________________
____________________savstarpēji vienojas par sekojošo:
1. Vienošanās priekšmets:
1.1.Šīs vienošanās priekšmets ir rakšanas darbu veikšana Lielvārdes novadā, veicot jaunu
objektu celtniecību, avāriju likvidēšanu, remonta un rekonstrukcijas darbus.
2.
Izpildītāja pienākumi.
2.1.Veicot visus rakšanas darbus Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā darbu
IZPILDĪTĀJAM jāizņem – Lielvārdes novada pašvaldībā rakšanas darbu veikšanas atļauja,
turpmāk tekstā "atļauja" un darbi jāsaskaņo ar organizācijām, kuras saskaņojušas projektu.
2.2.Atļaujai darbu veikšanas laikā jāatrodas objektā un pēc pašvaldības pilnvarotās amatpersonas
pieprasījuma tā jāuzrāda (oriģināls).
2.3.Par Atļaujā minēto inženierkomunikāciju saglabāšanu ir atbildīga persona, kura ierakstīta
darbu atļaujā.
2.4.Darbu IZPILDĪTĀJAM jārūpējas:
2.4.1.lai vietas, kur uz ielām un to tiešā tuvumā tiek veikti rakšanas darbi, tiktu apzīmētas
ar atbilstošām ceļa zīmēm, ierobežojošām un novirzošām ierīcēm;
2.4.2.nepieciešamības gadījumos jāuzstāda gājēju tiltiņus;
2.4.3.tumšā diennakts laikā un nepietiekamos redzamības apstākļos nodrošināt šo vietu
redzamību ar gaismu atstarojošiem materiāliem un signāluguņu esamību uz rakšanas zonas
robežas.
2.5. Izpildot rakšanas darbus, aizliegts apbērt ar zemi komunikāciju aku vākus, sadales
skapjus. Minimālais horizontālais attālums (ņemot vērā ārējos izmērus):
2.5.l. no augoša koka stumbra:
- gāzes un kanalizācijas vadiem - 1,5m;
- citām pazemes inženierkomunikācijām - 2m;
2.5.2. no krūma: siltumtrasei, ūdensvadam, kanalizācijas vadiem, elektropārvades un
telekomunikāciju pazemes kabeļiem vai kabeļu kanalizācijai - 1m;
2.6. Ja, veicot rakšanas darbus, tiek atrastas apakšzemes komunikācijas, kas nav uzrādītas
tehniskajos dokumentos, darbi nekavējoties jāpārtrauc, jāveic visi pasākumi, lai pasargātu
atrastās apakšzemes komunikācijas pret bojājumiem un nekavējoties jāizsauc attiecīgā
uzņēmuma pārstāvis.
2.7.Izraktas tranšejas aizbēršanu veic pa etapiem, iepriekš noblietējot grunti.
2.8.Atļaujas 2.pielikumā „ Zemes darbu izpildes vietas skice un piesaiste” jāieskicē rakšanas
vieta ar piesaisti no augošiem kokiem, esošām mājām, žogiem un citiem objektiem, norādot
attālumus metros, trases rakšanas virzienu un garumu.
2.9.IZPILDĪTĀJAM darbu veikšanai uz ielām un to tiešā tuvuma, kas var ietekmēt satiksmes
drošību, ir jāizstrādā satiksmes organizēšanas shēma,
2.10.Strādājošiem, kuri veic darbus uz ielas braucamās daļas, jebkurā diennakts laikā jābūt labi
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saredzamā darba apģērbā ar gaismu atstarojoša materiāla elementiem.
2.11.Ceļu un ielu braucamo daļu rakšanas vietā darbu izpildītājs pēc nepieciešamības veic
atjaunošanas darbus un turpmākos divus gadus no darbu pabeigšanas šo vietu uztur kārtībā, vai
arī apmaksā pašvaldības izlietotos līdzekļus rakšanas vietas remontam.
2.12. Veiktos darbus IZPILDĪTĀJS uzrāda izpilddirektora norīkotajai personai, par ko tiek
sastādīts darbu pieņemšanas akts.
2.13. Mainoties darbu IZPILDĪTĀJAM (atbildīgai personai), jāizdara grozījumi atļaujā.
3. Norēķini, termini un kartība.
3.1.Saņemot atļauju rakšanas darbiem, IZPILDĪTĀJS samaksā aprēķināto drošības naudu.
3.2.Drošības nauda tiek atmaksāta darbu IZPILDĪTĀJAM pēc rakšanas darbu pieņemšanas akta
parakstīšanas.
3.3.Ja IZPILDĪTĀJS nav izpildījis savas ar šo Vienošanos uzņemtās saistības, darbu izpildi
organizē Pašvaldība, izlietojot iemaksāto drošības naudu.
4.
Pušu atbildība un strīdu atrisināšana.
4. l. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai
izpildei.
4.2.Šī Vienošanās var tikt grozīta un papildināta, pusēm savstarpēji vienojoties, ko puses
apstiprina ar saviem parakstiem.
4.3.Vienpusēja atkāpšanās no vienošanās nav pieļaujama.
4.4.Visus strīdus, kas pusēm varētu rasties saistībā ar Šīs Vienošanās izpildi, puses risina
pārrunu ceļā. Gadījumā, ja puses nevar panākt vienošanos, strīdus jautājums tiek nodots
izskatīšanai tiesā, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektors

Izpildītājs

20

G.Vītoliņš

. gada
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5.Pielikums
Rakšanas atļaujai

Atjaunošanas darbu noteikumi
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3.Pielikums
Lielvārdes novada domes 24.04.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr.8
„Par rakšanas darbu veikšanu Lielvārdes novadā”

Darbu nodošanas – pieņemšanas akts
20

.gada

.

________
Rakšanas darbu adrese

Par rakšanas darbu pabeigšanu
Akts sastādīts 20 . gada
piedaloties
(juridiskas personas nosaukums) darbu veicējam
(Vārds uzvārds),
Lielvārdes
novada
pašvaldības
izpilddirektoram/pārvaldes
vadītājam
__________________________ un Lielvārdes novada pašvaldības darba aizsardzības un ceļu
speciālistam ___________________ par to, ka
(juridiskas
personas nosaukums), reģ Nr.
, juridiskā adrese
, veicot rakšanas darbus darba vietu sakārtoja
sākotnējā kārtībā.
Lielvārdes
novada
pašvaldības
izpilddirektoram/pārvaldes
vadītājam
______________________________________ un Lielvārdes novada pašvaldības darba
aizsardzības un ceļu speciālistam _________________________ nav pretenziju pret
(juridiskas personas nosaukums/fiziskās personas vārds, uzvārds)
veiktajiem rakšanas darbiem.
Darbu pieņemšanas – nodošanas akts sastādīts trīs (3) eksemplāros.
Darbu nodeva:
Darbu pieņēma:
Lielvārdes novada pašvaldības
Izpilddirektors/pārvaldes vadītājs
Lielvārdes novada pašvaldības
darba aizsardzības un ceļu speciālists

GARANTIJAS RAKSTS
Ar šo es, rakšanas darbu izpildītājs
personas nosaukums), reģ Nr./personas kods

(juridiskas/fiziskas
, juridiskā adrese
, apņemos veikt rakšanas
darbu vietā konstatēto defektu novēršanu 2 (divu) gadu laikā no šī darbu nodošanas pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
Rakšanas darbu izpildītājs

/_____________________/
paraksts

vārds uzvārds
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Saistošo noteikumu „Par rakšanas darbu veikšanu Lielvārdes novadā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 9. un
11.punktā noteiktas pašvaldības tiesības izdot saistošos
noteikumus par pārkāpumiem, kas nav noteikti likumos
un Ministru kabineta noteikumos. Saskaņā ar Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu pašvaldībai
ir tiesības paredzēt administratīvo atbildību par to
pārkāpšanu likumā "Par pašvaldībām" noteiktajos
gadījumos.
Saistošie noteikumi "Par rakšanas darbu veikšanu
Lielvārdes novadā" būs ērtāk pielietojami un
izmantojami ikdienas darbā.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi "Par rakšanas darbu veikšanu
Lielvārdes novadā" tiks piemēroti, administrējot
komunikāciju izbūvi un rakšanas darbus Lielvārdes
novadā, kā arī kontrolējot pārkāpumus šajā jomā.
3. Informācija par plānoto projekta Tiešas ietekmes nav.
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta Tiešas ietekmes nav.
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Personas jautājumos par saistošo noteikumu
administratīvajām procedūrām
piemērošanu var vērsties Lielvārdes novada pašvaldības
būvvaldē vai pašvaldības policijā.
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

I.Balodis
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