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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6
PAR INŽENIERKOMUNIKĀCIJU AIZSARDZĪBU
AIZKRAUKLES NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar LR likuma
“Par pašvaldībām” 14. un 43.pantu

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie noteikumi attiecas uz zemes rakšanas darbu izpildi Aizkraukles novadā, veicot jauno
objektu celtniecību, avāriju likvidēšanu, remonta un rekonstrukcijas darbus.
1.2. Šie noteikumi jāievēro un jāpilda visām juridiskām un fiziskām personām.
1.3. Pirms zemes rakšanas darbu uzsākšanas Aizkraukles pilsētā darbu izpildītājam jāsaņem
Aizkraukles novada domē zemes darbu izpildes atļauja, bet Aizkraukles pagastā rakšanas
darbi jāsaskaņo ar pagasta pārvaldes norīkoto par rakšanas darbiem pagastā atbildīgo personu.
1.4. Bez zemes darbu izpildes atļaujas var veikt augsnes agrotehnisko apstrādi, kā arī rakšanas
darbus individuālās apbūves zemes gabalos, kuros, atbilstoši iepriekš saskaņotam projektam,
nav apakšzemes komunikāciju.
1.5. Zemes darbu izpildes atļauja ir jāsaņem, veicot zemes planēšanas darbus ar mehānismiem, kā
arī ceļu un segumu atjaunošanu un grunts uzbēršanu.
1.6. Zemes darbu izpildes atļauja rakšanas darbiem Aizkraukles pilsētā novada domē ir jāsaņem 5
dienas pirms darbu uzsākšanas un dienu pirms darbu izpildes sākuma jābūt noformētiem
viesiem nepieciešamajiem saskaņojumiem.
1.7. Zemes darbu izpildes atļaujai jāpievieno darbu izpildes vietas plāns ar piesaisti no augošiem
kokiem, esošām ēkām un citiem pastāvīgiem objektiem, norādot attālumus metros, trases
rakšanas virzienu un garumu.
1.8. Veicot darbus uz ielām, ceļiem un to tiešā tuvumā (ja tiek ietekmēta satiksmes drošība), darbu
izpildītājam ir jāizstrādā un jāsaskaņo ar CSDD Aizkraukles nodaļu satiksmes organizēšanas
shēma.
1.9. Strādājošiem, kuri veic darbus uz ielas braucamās daļas, jebkurā diennakts laikā jābūt labi
saredzamā šim nolūkam paredzētā darba apģērbā ar gaismu atstarojoša materiāla elementiem.
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1.10. Ceļu un ielu braucamo daļu, kā arī gājēju celiņu un ietvju pārrakumu vietās, darbu izpildītājs
atkārtoti ceļu klātni labo pēc trim mēnešiem, bet pārējās teritorijās atkārtotu zemes virskārtu
izlīdzināšanu, zālāju un labiekārtojuma elementu atjaunošanu pēc nepieciešamības.
1.11. Ja rakšanas darbi saistīti ar transporta kustības izmaiņām (satiksme tiek pārtraukta vai
novirzīta pa citu maršrutu), tad darba izpildītājs no saviem līdzekļiem apmaksā sludinājuma
ievietošanu laikrakstā vai televīzijā.
2. Rakšanas darbu izpilde
2.1. Rakšanas darbus var uzsākt tikai tad, ja veiktas visas saskaņošanas ar apakšzemes
komunikācijas ekspluatējošām organizācijām.
2.2. Apakšzemes komunikācijas (sakaru kabeļi, elektrokabeļi, gāzes vadi, rūpnieciski izolētas
siltumtrases) jāatrok ar rokām ekspluatējošās organizācijas pārstāvja klātbūtnē.
2.3. Darba izpildītājs ir atbildīgs par atrakto komunikāciju saglabāšanu darbu izpildes laikā.
2.4. Darbu izpildītājam jānodrošina, lai vietas, kur uz ielām vai to tiešā tuvumā tiek veikti
rakšanas darbi, tiktu apzīmētas ar ceļa zīmēm atbilstoši ar CSDD Aizkraukles nodaļu
saskaņotai shēmai, ierobežojošām un novirzošām ierīcēm. Nepieciešamības gadījumos
jāuzstāda gājēju tiltiņi. Tumšā diennakts laikā un nepietiekamos redzamības apstākļos šīs
vietas jāierobežo ar gaismu atstarojošiem elementiem aprīkotām barjerām vai arī ar
signālugunīm sarkanā krāsā. Apgaismošanai drīkst izmantot līdz 36 V spriegumu.
2.5.

Izpildot zemes darbus, aizliegts apbērt ar zemi komunikāciju aku vākus, sadales skapjus. Bez
saskaņošanas ar Madonas reģionālās vides pārvaldes Aizkraukles nodaļu, aizliegts rakt:
pie augoša koka:
- gāzes vada tranšeju tuvāk par 1,5 m;
- siltumtrasi, ūdensvadu, drenāžu, elektro un sakaru kabeli tuvāk par 2 m.
pie dekoratīvā krūma:
- siltumtrasi tuvāk par 1 m;
- elektrības un sakaru kabeli tuvāk par 0,7 m.
Aizkraukles novada aizsargājamo dabas un kultūras objektu aizsardzības zonā.

2.6. Ja veicot zemes rakšanas darbus, tiek atrastas apakšzemes komunikācijas, kuras nav uzrādītas
saskaņotajā darbu izpildes shēmā un projektā, darbi nekavējoties ir jāpārtrauc. Jāveic visi
pasākumi, lai pasargātu tās no bojājumiem, nekavējoties darbu vietā jāizsauc uzņēmumu
pārstāvji, kuri varētu būt atbildīgi par atrasto inženierkomunikāciju.
2.7. Izraktās tranšejas aizbēršanu veic pakāpeniski, grunti noblietējot.
2.8. Pēc darbu veikšanas ceļu un ielu segums jāatjauno iepriekšējā stāvoklī, garantējot drošu
transporta līdzekļu un gājēju kustību.
3. Administratīvā atbildība un zaudējumu atlīdzināšana
3.1. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu administratīvo protokolu ir tiesīgi sastādīt:
- novada domes deputāti;
- domes izpilddirektors;
- galvenais arhitekts.
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3.2. Administratīvo pārkāpumu lietas izskata novada domes administratīvā komisija. Personas,
kuras pārkāpušas šo noteikumu prasības, var tikt sodītas ar brīdinājumu vai naudas sodu līdz
72,00 euro.
(25.09.2013. saistošo noteikumu Nr.2013/18 redakcijā, stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī)
3.3. Administratīvais sods vainīgās personas neatbrīvo no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas LR
likumdošanā paredzētajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

V.PLŪME
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