
 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
AIZPUTES NOVADA DOME 

Atmodas ielā 22, Aizputē, LV-3456, tālr.63448188, fakss 63459148 

 

2011.gada 27.aprīlī       Saistošie noteikumi Nr.11  

Aizputē 

 

Apstiprināti 

ar Aizputes novada domes 27.04.2011. 

lēmumu Nr.132, &.21 

 

 

Par transporta komunikāciju un inženierkomunikāciju aizsardzību un rakšanas darbu 

veikšanu Aizputes novadā 
 

Grozījumi izdarīti 

ar 31.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.16 

ar 29.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.10 
 

 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par 

pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu un 

41.panta pirmās daļas 1. punktu un 43.panta 1.daļas 

11.punktu 

 

 

 

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1. Saistošajos noteikumos (turpmāk – noteikumos) lietotie termini:  

 

1.1. Atļauja norobežojošo konstrukciju uzstādīšanai un/vai rakšanas darbu uzsākšanai -  

noteiktā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt rakšanas darbus vai norobežot 

transporta komunikācijas konkrētā vietā un laikā, atbilstoši Būvvaldē saskaņotam objekta novietnes 

plānam, būves metam vai projektam; 

  

1.2. Defektu akts – dokuments, kuru sagatavo par avārijas vai citiem ekspluatācijas laikā radītiem 

būves bojājumiem, bojājuma vietu, bojājuma laiku un kuru saskaņo attiecīgo dienestu atbildīgās 

personas;  

 

1.3. inženierkomunikācija — ierīce, aprīkojums vai ierīču un aprīkojumu kopums, kas paredzēts 

būves apgādei ar izejvielām, sakariem, energoresursiem un citiem resursiem, parasti – ūdensapgāde, 

kanalizācija, siltumapgāde, elektro apgāde un telekomunikācijas, lietus ūdens kanalizācija, 

meliorācijas sistēmas. 

 

1.4. Inženierkomunikāciju izpildshēma – digitālā formā (dgn. formātā), LKS – 92 koordinātu un 



Baltijas augstumu sistēmā izpildīts komunikāciju horizontālās un vertikālās piesaistes plāns ar 

mēroga 1:500 precizitāti un komunikāciju raksturojošiem lielumiem (t.sk. komunikāciju tips, teknes 

atzīmes, garumi, diametri, sakaru kanalizācijas caurumu shēmas utt.), atbilstoši 2000.gada 2.maija 

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.168 par LBN005-99 "Inženierizpētes 

noteikumi būvniecībā" un 2004.gada 13.aprīļa Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā". 

 

2. Noteikumu izdošanas mērķis ir aizsargāt transporta un inženierkomunikāciju tīklus, nodrošināt šo 

komunikāciju ekspluatācijas pārraudzību, kā arī veikt šo komunikāciju uzmērīšanu un to 

aktualizēšanu pilsētas vienotajā topogrāfiskajā plānā. 

 

3. Atļauju norobežojošo konstrukciju uzstādīšanai un/vai rakšanas darbu uzsākšanai (1.pielikums, 

turpmāk tekstā – atļauja) izsniedz Aizputes novada domes būvvalde (turpmāk tekstā – būvvalde). 

Atļauja nedod tiesības veikt būvdarbus, kuriem nepieciešama Būvatļauja. 

 

4. Darba veicējam ir pienākums saņemt atļauju pirms darbu uzsākšanas šādos gadījumos: 

  

4.1. jebkuriem rakšanas vai šurfēšanas darbiem, ielu un ceļu sarkano līniju robežās neatkarīgi no 

rakšanas dziļuma; 

  

4.2. rakšanas darbiem būvobjektu, t.sk. inženierkomunikāciju izbūvei, rekonstrukcijai vai 

renovācijai jebkurā teritorijā, ja rakšana notiek Latvijas Republikas Aizsargjoslu likumā noteiktajos 

gadījumos objektu ekspluatācijas un drošības aizsargjoslās;  

 

4.3. jebkuriem darbiem, kas saistīti ar rakšanu pašvaldības īpašumā esošos objektos (labiekārtoti 

spēļu laukumi, parki, veloceliņi, autostāvvietas u.tml.), vai pašvaldībai piekritīgās teritorijās vai 

teritorijās, kuru īpašnieks saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informāciju nav noteikts;  

 

4.4. jebkuriem darbiem (t.sk. reklāmas stendu, sastatņu un celtniecības materiālu izvietošanu, 

labiekārtošanas un citu darbu veikšanu), kas saistīti ar norobežojošo konstrukciju uzstādīšanu ielu un 

ceļu sarkano līniju robežās; 

 

4.5. jebkuriem darbiem, kas saistīti ar pieslēgumiem pie maģistrālajām inženierkomunikācijām (t.sk. 

ūdens, kanalizācijas, siltuma, elektro un telekomunikācijām, lietusūdens kanalizācijas, meliorācijas), 

ja tas saistīts ar rakšanas darbiem, neatkarīgi no zemes gabala piederības.  

 

II. ATĻAUJAS SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

 

5. Atļaujas saņemšanai darbu veicējam jāiesniedz elektroniski Būvvaldē šādi dokumenti: (grozījumi 

izdarīti ar 2020.gada 29.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.16) 

 

5.1. pieteikums (2.pielikums), kuram pievienoti saskaņojumi ar to inženierkomunikāciju turētājiem, 

kuru aizsargjoslās plānots veikt rakšanas darbus, kā arī saskaņojums ar zemes īpašnieku; (grozījumi 

izdarīti ar 2020.gada 29.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.16) 

 

5.2. Izslēgts; (grozījumi izdarīti ar 2020.gada 29.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.16) 

 

5.3. Izslēgts; (grozījumi izdarīti ar 2020.gada 29.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.16) 

  

5.4. Ja rakšanas darbu veicēju ir nozīmējusi juridiskā persona – juridiskās personas izdots 

dokuments par atbildīgās personas norīkošanu rakšanas darbu veikšanai, norādot objekta adresi un 

būvdarbu nosaukumu; 



  

5.5. Izslēgts; (grozījumi izdarīti ar 2020.gada 29.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.16) 

  

5.6. Objekta novietnes plāns, kurā norādītas tuvumā esošās komunikācijas, būves mets vai projekta 

oriģināls, kas saskaņots (akceptēts) Aizputes novada domes būvvaldē;  

 

5.7. Ja nepieciešams – transporta kustības shēma, akts par būves galveno asu nospraušanu dabā, 

darbu veikšanas projekts; 

  

5.8. Ielu un ceļu aizņemšanas gadījumā, ar sastatnēm un pagaidu nožogojumiem – norobežojuma 

konstrukcijas projekts ar drošības elementu izvietojumu;  

 

5.9. Avārijas gadījumā – defektu akts; 

  

5.10. Aizsargjoslu pārklāšanās gadījumos – īpašnieku vai tiesisko valdītāju savstarpēja vienošanās 

par ekspluatācijas un remontu darbu veikšanu objekta kopīgajos aizsargjoslu iecirkņos. 

 

6. Būvvalde nosaka prasības darbu sagatavošanai un veikšanai, kuras ieraksta darbu veikšanas 

atļaujā. 

 

III. DARBU VEIKŠANAS KĀRTĪBA 

 

7. Personai, kas atbild par darbu izpildi, darbu veikšanas laikā jāuzturas objektā. Objektā jābūt darbu 

veikšanas atļaujai un ar to saistītai dokumentācijai.  

 

8. Atbildīgais par darbu veikšanu visa darba cikla izpildes laikā nodrošina gājēju un transporta 

kustības drošību veicamo darbu zonā. 

 

9. Inženiertīklu avārijas likvidēšana jāsāk nekavējoties pēc avārijas signāla saņemšanas. To veic, 

ievērojot inženiertīklu ekspluatācijas noteikumus. Pēc darbu pabeigšanas vienas nedēļas laikā 

Būvvaldē jānoformē darbu veikšanas atļauja. Avārijas defektu akti jāiesniedz Būvvaldē 24 stundu 

laikā pēc darbu uzsākšanas, bet izejamās un svētku dienās – nākamajā darba dienā. 

 

IV. TERITORIJAS ATJAUNOŠANA UN GARANTIJAS 

 

10. Rakšanas darbu veicējs ielu un ceļu segumu, to aprīkojumu un labiekārtošanas elementus 

atjauno atbilstoši saskaņotam objekta novietnes plānam, būves metam vai projektam un atļaujā 

norādītajām prasībām. Zaļā zona jāatjauno uzlabotā stāvoklī, paredzot melnzemes uzbēršanu un 

zāles iesēšanu. 

 

11. Rakšanas darbu veicējs nodrošina atjaunoto ielu un ceļu seguma ģeometrisko nemainīgumu 

atļaujā norādītajā garantijas laikā.  

 

12. Atjaunoto ielu un ceļu segumu uzrāda Aizputes novada domes Izpilddirektorei vai Pagasta 

pārvaldniekam, kas izdara atzīmi atļaujā par darbu pieņemšanu. 

 

V. ĢEODĒZISKĀ KONTROLE, IZPILDSHĒMU NODOŠANA 

 

13. Inženierkomunikāciju izbūves gaitā pirms tranšejas aizbēršanas komunikācijas digitāli uzmēra 

un sagatavo izpildshēmu. Izpildshēmu saskaņo ar attiecīgo komunikāciju īpašnieku vai tā atbildīgo 

pārstāvi. 

 



14. Uzmērīto inženierkomunikāciju, segumu u.c. objektu izpildshēmās jānorāda zemesgabalu 

robežas un kadastru numurus, ēkas adrese. 

 

15. Uzmērīto topogrāfisko informāciju  jāiesniedz SIA”Topodati” saskaņošanai. 

 

16. Inženierkomunikāciju ģeodēzisko kontroli veic Aizputes novada domes Būvvalde. 

 

17. Pēc ar SIA”Topodati” saskaņotas izpildshēmas nodošanas Aizputes novada domes Būvvaldei, tā  

izdara atzīmi atļaujā par darbu izpildi un izpildshēmu nodošanu. 

 

 

VI. ATBILDĪBA PAR ŠO NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANU 

 

18. Rakšanas vai transporta komunikāciju norobežošanas darbu veikšana bez atļaujas vai pēc 

atļaujā norādītā termiņa tiek uzskatīta par patvaļīgu. Ja tiek konstatēta patvaļīga darbu veikšana vai 

arī darbus veic nereģistrēts būvkomersants vai fiziska persona bez sertifikāta, atbildīgs par šo darbu 

veikšanu ir pasūtītājs un izpildītājs. 

 

19. Par patvaļīgu darbu veikšanu, saistošajos noteikumos minēto prasību neievērošanu vai 

izpildshēmu nenodošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 

septiņdesmit vienai naudas soda vienībai, bet juridiskām personām no divām līdz divsimt 

astoņdesmit piecām naudas soda vienībām. (grozījumi izdarīti ar 2020.gada 29.aprīļa saistošajiem 

noteikumiem Nr.16) 

 

20. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā 

pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Aizputes novalda būvvaldes amatpersonas un/vai Aizputes 

novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Aizputes novada domes 

Administratīvā komisija. (grozījumi izdarīti ar 2020.gada 29.aprīļa saistošajiem noteikumiem 

Nr.16) 

 

21. Izslēgts. (grozījumi izdarīti ar 2020.gada 29.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.16) 

 

22. Naudas soda piemērošana un samaksa neatbrīvo no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas un 

nepieciešamības izpildīt šo noteikumu prasības. 

 

 

 

 

Aizputes novada domes priekšsēdētājs                                                                         Aivars Šilis 

 

 



 

Saistošo noteikumu Nr.11 „Par transporta komunikāciju un 

inženierkomunikāciju aizsardzību un rakšanas darbu veikšanu” paskaidrojuma 

raksts 

 

 
 Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu rakšanas darbu un transporta komunikāciju 

norobežošanas kārtību Aizputes novadā saskaņā ar saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām un 

kontrolētu saistošo noteikumu nosacījumu izpildi. Rakšanas darbu un transporta komunikāciju 

norobežošanas kārtības tiesiskā regulējuma novadā nav, un tas rada apstākļus, kuros darbu veicēji 

nezin savas tiesības un pienākumus.  

 Saistošie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās 

daļas 11. punktu.  

Saistošo noteikumu darbība noteiks darbu veicēju pienākumus, tiesības un atbildību rakšanas 

darbu veikšanā un transporta komunikāciju norobežošanā. 

Saistošie noteikumi nosaka detalizētus darbību aprakstus, ko darbu veicējiem jāveic pirms 

darbu uzsākšanas – kādi dokumenti jāiesniedz, lai saņemtu atļauju darbu veikšanai; darbu veikšanas 

kārtību, gan darbības pēc darbu veikšanas – teritorijas atjaunošanu, kā arī atbildību par noteikumu 

pārkāpšanu.  

 Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar visu novadā esošo pagastu 

pārvalžu vadītājiem. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.pielikums  

Aizputes novada domes 2011.gada 27.aprīļa 

Saistošajiem noteikumiem Nr.11 

(grozījumi izdarīti ar 2020.gada 29.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.16) 

 

ATĻAUJA NR. 

 

Norobežojošo konstrukciju uzstādīšanai un/vai rakšanas darbu uzsākšanai 

 
Organizācija nosaukums, kas veic darbus 

 

Atbildīgā persona 

 

Darbu nosaukums 

 
Darbu veikšanas vieta 

Darbu veikšanas (t.sk atjaunošanas)   

sākums :  beigas:     

Darba zona 

☐ Uz brauktuves              ☐ Zaļajā zonā  

 

☐ Uz ietves                                                                  ☐ Īpašnieka teritorijā 

 

 
Atjaunošanas darbus veic Atbildīgā vārds uzvārds tālr. 

 

Izpildshēmu sagatavo (mērniecības organizācija vai sert. mērnieks) 

Atļaujas nosacījumi: 
 
Tranšejas un būvbedres pazemes inženierkomunikāciju izbūvei rokot un aizberot, kā arī virszemes būves būvējot uz 
brauktuvēm, ietvēm, laukumiem un citās labiekārtotās teritorijās, jāievēro šādi noteikumi (ja vien Aizputes novada domes 
būvvaldē akceptētā tehniskā projektā nav noteikts citādi): Tranšejas platumam jābūt minimālam atkarībā no pazemes 
inženiertīklu ārējiem gabarītiem, Tranšejas un būvbedres jānostiprina atbilstoši noteikumiem, ko reglamentē darbu izpildes 
projekts, Tranšejas un būvbedres, kas atrodas uz ielas braucamās daļas, gājēju ietves vai laukuma, jāaizber ar drenējošo 
smilti slāņos, kuru biezums nepārsniedz 0,2 m,  rūpīgi noblietējot līdz seguma pamatnes atzīmei. Tranšejas aizliegts aizbērt 
ar izrakto grunti, izņemot gadījumus, kur to paredz projekts. Ceļa segums atjaunojams tranšejas platumā un vismaz 0.5 
metru attālumā uz abām pusēm no tranšejas malas.                                                                                                             Ja veicot 
rakšanas darbus tiek atklāts dabīgais bruģakmens segums, akmeņi ir rūpīgi jāatlasa un ar aktu jānodod Aizputes novada 
domes izpilddirektorei uzglabāšanai. Atbildīgais par darbu veikšanu visa darba cikla izpildes laikā nodrošina gājēju un 
transporta kustības drošību veicamo darbu zonā. Darbu veikšana bez atļaujas vai pēc atļaujā norādītā termiņa beigām tiek 
uzskatīta par patvaļīgu, par ko uzliek naudas sodu. Izbūvēto objektu izpildshēma jānodod Būvvaldē vienas nedēļas laikā pēc 
komunikāciju izbūves. Ja inženiertīklu pieslēgumi tiek veikti citā laikā, jānoformē jauna atļauja. 

 

 

 

 

 

 



 

Pielikums Nr.2 

Aizputes novada domes 27.04.2011. 

saistošajiem noteikumiem Nr.11 

 

AIZPUTES NOVADA DOME 

BŪVVALDE 
PVN reģ.Nr.LV90000031743 Atmodas ielā 22, Aizputē, LV – 3456  

tālrunis 63459149, fakss 63459148 

 

 

 

Juridiskā vai fiziskā persona (pasūtītājs)....................................................................... 

...................................................................................   telefons   ….............................. 

Reģistrācijas vai dzīves vietas adrese............................................................................  

 

PIETEIKUMS 
norobežojošo konstrukciju uzstādīšanai un/vai  

rakšanas darbu veikšanai 

 

Lūdzu izsniegt atļauju _________________________________________________________ 

                                                                                                              

____________________________________________________________________________ 

(darbu nosaukums) 

  

Adrese    _____________________________________________________________________  

_________________________________  kad.Nr.  ____________________________________ 

 

Es, atbildīgais par pieteikumā minēto darbu veikšanu  

__________________________________________ tālrunis __________________ 

  (atbildīgās personas vārds, uzvārds, pers,kods) 

 

Apņemos veikt darbus (t.sk.atjaunošanas darbus) šādos  termiņos:   

 Sākums ………………..……………… beigas ....................................................... 



 

 

❑  Darbi tiks veikti:         

  Īpašnieka zemes teritorijā    .......... dienas    

 AUTOCEĻI, MAĢISTRĀLES VAI  VIETĒJAS NOZĪMES IELAS   

   RAJONA NOZĪMES IELAS   

Uz brauktuves  ....... dienas                                     Uz brauktuves   ...... dienas 

Uz ietves          ....... dienas                                     Uz ietves      ............  dienas 

zaļajā zonā   ........... dienas                                     Uz zaļajā zonā    ...... dienas  

 

❑  Atjaunošanas darbus veiks    ____________________________  tālr. ................................ 

❑ Izpildshēmu izgatavos  _________________________________  tālr. ................................ 

 

 

 Uzņēmuma vadītājs                                         Atbildīgā persona    

Paraksts  /  Zīmogs       Paraksts 

 

APLIECINĀJUMS : rakšanas darbi ir saskaņoti ar  zemes īpašnieku 

_________________________________________________________________________ 

(adrese, kadastra Nr. ) 

__________________________________________________________________________ 

                                    (zemes īpašnieks  /   paraksts  /    datums)  

 

AS.              

 

 

 

 

 

SASKAŅOJUMI: 



AS ”Latvenergo” Sadales tīklu Rietumu  

reģiona Ekspluatācijas daļas Aizputes nodaļa,        

Robežu iela 27, Aizpute , mob. t. 26559584 

 

 

 

 

SIA „Citrus Solution” Kurzemes reģions  

Pasta iela 7A, Liepāja, mob.t. 29112917 

 

 

 

SIA “Latvijas propāna gāze ”,  

Kurzemes prospekts 19, Rīga, tel.67815035 

 

 

 

 

 

 

SIA “Aizputes komunālais uzņēmums”                    

 Kalvenes iela 2 , Aizpute, t. 63448011 

 

 

 

 

Aizputes novada teritorijas plānotāja/  

Attīstības nodaļas vadītāja 

Atmodas iela 22 , t. 63459145 

 

 

 

 

 

 

VAS “Latvijas Valsts ceļi”  

Liepājas nodaļa Liepāja,  

Ūliha iela 44 , t. 63423832 

 

 

 

Liepājas reģionālās Vides pārvalde  

Liepāja, Jaunā Ostmala 2a , t.63424826 

 

 

 

Valsts kultūras un pieminekļu aizsardzības 

inspekcija,  

Kuldīga,  Baznīcas iela 9 , t. 63321955, 28343369 

Rīga, M. Pils iela 19 , t. 67229272, 67229400,  

fax. 67228808 

 

 



Pievienoti šādi dokumenti: 

1. ................................................................................... 

2. ................................................................................... 

3. ................................................................................... 

4. ................................................................................... 

5. ................................................................................... 

6. ................................................................................... 

 

Slēdziens: …………………………………………………………………………… 

Būvvaldes amatpersona 
 

 


