Pielikums Nr.1

RAKŠANAS ATĻAUJA/PIETEIKUMS
Nr. ______________________________

1. 20__ . gada ____ . ____________________ .
2. Darbu veikšanas vieta (adrese, kadastra Nr.):
________________________________________________________________________________
3. Pasūtītājs:
________________________________________________________________________________
4.

Projekta dokumentācijas nosaukums:
________________________________________________________________________________
Darbu veids: _________________________________

5. Darbu veicējs:
________________________________________________________________________________
Atbildīgā persona (vārds, uzvārds, tel. Nr.) ______________________________________________
6. Darba zona:
brauktuve _____________ (m2) _____________ (m)
ietve _________________ (m2) _____________ (m)
zaļā zona _____________ (m2) _____________ (m)
7. Darba izpildes laiks (saskaņā ar darbu veikšanas projektu):
Sākums 20 __ . ____. _____________ . Beigas 20 __ . ____ . ________________ .
8. Atjaunošanas darbu termiņš 20 __ . ____ . ______________ .
9. Pirms darbu uzsākšanas saskaņot rakšanas atļauju ar pazemes komunikāciju dienesta pārstāvjiem
(paraksts uz atļaujas vai elektroniski sūtot saskaņojumu uz ipasumi@sigulda.lv):
Zemes īpašnieks
………
“Tet”

___________________
___________
“GASO”
___________
“Saltavots”
___________
“Sadales tīkls”
___________
____________
“Fāze Sigulda”
____________
“Wesemann-Sigulda” ____________

mob.tālr. 29229333 ____________________
mob.tālr. 25494746 ____________________
mob.tālr. 26150554 ____________________
mob.tālr. 23221617 ____________________
mob.tālr. 22013736 ____________________
mob.tālr. 26487494 ____________________
mob.tālr. 29192337 ____________________
mob.tālr. 29494648 ____________________

“LVRTC”

________________

mob.tālr. 26115516 ________________________

“LV Ceļi”

_____________

tālr. 67249066 ____________________________

10. Iesniegt pašvaldībā VAS “Latvijas Valsts Ceļi” saskaņotu satiksmes organizācijas shēmu darbu
veikšanas laikā un vietā.
11. Projekta dokumentācijas lapu ar saskaņojumiem, pievienot rakšanas atļaujai.
12. Atjaunošanas darbus veikt visā darbības zonā, vai kā paredzēta darbu veikšanas projektā, vai kā
norādīts segumu atjaunošanas shēmā.
13. Visus inženierkomunikāciju izbūves, pārbūves vai atjaunošanas darbus, kā arī ceļa seguma
atjaunošanas darbus drīkst izpildīt tikai atbilstoši normatīvo aktu prasībām reģistrēti būvkomersanti.
14. Veicot atjaunošanas darbus, ielu/ceļu segums jāatjauno iepriekšējā veidā, ievērojot autoceļu un
Siguldas novada transporta būvju ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas.
15. Tranšejas un būvbedres jāaizber ar grunti, kāda paredzēta darbu veikšanas projektā vai kā norādīts
segumu atjaunošanas shēmā. No novembra līdz aprīlim tranšejas drīkst aizbērt – ar nesasalušu grunti,
slāņos līdz 0,3 m biezumā. Katrs slānis jāsablīvē. Asfaltbetona sega jāatjauno ar auksto asfaltbetonu.
Iestājoties labvēlīgiem laika apstākļiem, ceļa sega jāsalabo atbilstoši specifikāciju prasībām, bet ne
vēlāk kā 7. punktā norādītajam.
16. Garantijas laiks 36 mēneši uz ceļiem ar sabiedriskā transporta satiksmi un 24 mēneši uz visām pārējām
transporta būvēm pēc seguma atjaunošanas. Veiktajiem darbiem garantijas laikā jāatbilst specifikāciju
prasībām.
17. Pēc pazemes komunikāciju un konstrukciju ieguldīšanas un rakšanas darbu pabeigšanas 1 nedēļas
laikā izpildshēmas jānodod, sūtot uz e-pasta adresi: topo@sigulda.lv, un rakšanas atļauja, pievienojot
apstiprinātu izpildshēmu, jānoslēdz Īpašumu un vides pārvaldības nodaļā (Zinātnes ielā 7, Siguldā,
300.kab.).
18. Darbu veikšana bez atļaujas vai ārpus atļaujā norādītā termiņa tiek uzskatīta par patvaļīgu.
19. Par noteikumu un rakšanas atļaujā minēto nosacījumu neievērošanu, kā arī patvaļīgu darbību tiek
piemērots administratīvais sods normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un apmērā.
20. Noteikumu vai rakšanas atļaujas nosacījumu pārkāpuma gadījumā, atkārtota rakšanas atļauja netiek
izsniegta.

Ar rakšanas darbu veikšanas noteikumiem un sodiem par šo noteikumu neievērošanu iepazinos,
rakšanas darbu atļauju saņēmu:
20 __ . ____ . ________________ .
Vārds, uzvārds (pasūtītājs vai pasūtītāja pilnvarots pārstāvis) ___________________________________
Paraksts ____________________

Papildus noteikumi
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Rakšanas darbu atļauju apstiprina Siguldas novada pašvaldības amatpersona:

Rakšanas atļauja noslēgta:
Datu pārzinis ir Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16,
Sigulda, Siguldas novads, kas veic personas datu apstrādi ar nolūku izsniegt rakšanas atļauju.
Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnes
www.sigulda.lv sadaļā Pašvaldība / Privātuma politika, iepazīstoties ar Siguldas novada pašvaldības iekšējiem
noteikumiem “Par Siguldas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politiku” vai klātienē Siguldas
novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.

