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1. Vispārīgie noteikumi 
 

Šie noteikumi attiecas uz zemes rakšanas darbu izpildi AS "Latvenergo" TEC Tehniskās 

vadības funkcijas objektos, veicot jauno objektu celtniecību, avāriju likvidēšanu, atjaunošanas un 

pārbūves darbus. 

Šos noteikumus jāievēro un jāizpilda visām organizācijām, sabiedrībām ar ierobežotu 

atbildību, individuālajiem uzņēmumiem un individuālām personām. 

Veicot visus zemes rakšanas darbus AS "Latvenergo" TEC Tehniskās vadības funkcijas 

objektos, darbu izpildītājam konkrētajā termoelektrostacijā jāizņem rakšanas darbu atļauja un tā 

jāsaskaņo ar visām iestādēm un struktūrvienībām, kuras ir uzrādītas vai noteiktas rakšanas darbu 

atļaujā. 

Bez rakšanas atļaujas var veikt tikai zemes virskārtas rakšanu ar roku darbu līdz 30 cm 

dziļumam. 

Zemes darbu izpildes atļauju AS "Latvenergo" TEC Tehniskās vadības funkcijas 

attiecīgajā ražotnē jāsaņem vismaz 2 (divas) dienas pirms darbu uzsākšanas, un dienu pirms 

darbu uzsākšanas jābūt noformētiem visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem. 

Zemes darbu izpildes atļaujas (Pielikums Nr.1) 3. lappusē jāieskicē rakšanas vietu ar 

piesaisti topogrāfiskajā plānā esošām ēkām, būvēm un citiem pastāvīgiem priekšmetiem, norādot 

trases rakšanas virzienu, dziļumu un  garumu. 

Darbu izpildītājam, lai veiktu darbus uz ielām, ceļiem vai tiešā to tuvumā (kas var 

ietekmēt satiksmes drošību), tie ir jāveic atbilstoši 2001. gada 2. oktobra MK noteikumu Nr. 421 

"Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām. Ja rakšanas darbi saistīti ar 

autotransporta kustības izmaiņām (satiksme tiek pārtraukta vai novirzīta pa citu maršrutu), tad 

zemes darbu izpildes atļaujas pieprasītājs sedz informācijas ievietošanu sociālos medijos. 

Atbildīgajam par darbu izpildi, veicot rakšanas darbus, jānodrošina sekojošu normatīvo 

dokumentu prasību izpildi: 

1) LEK002 „Energoietaišu tehniskā ekspluatācija”; 

2) LEK025 “Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs”; 

3) LEK036 „Drošības prasības, veicot darbus siltuma un gāzes ietaisēs”; 

4) 19.08.2014. MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”; 

5) 25.02.2003. MK noteikumi Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus"; 

6) 19.04.2016. MK noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”; 

7) 28.04.2009. MK noteikumi Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”; 

8) 05.02.1997. Aizsargjoslu likums; 

9) 28.10.2010. Atkritumu apsaimniekošanas likums. 
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2. Rakšanas darbu izpilde 

 

Rakšanas darbus var uzsākt tikai pēc saskaņojumu saņemšanas no visu apakšzemes 

komunikāciju ekspluatējošām organizācijām un struktūrvienībām. 

Apakšzemes komunikācijas atšurfē, izmantojot roku darbu, ekspluatējošās organizācijas 

pārstāvja klātbūtnē, ievērojot attiecīgo komunikāciju un objektu ekspluatācijas, darba 

aizsardzības, ugunsdrošības, vides aizsardzības un citas normatīvajos aktos noteiktās prasības. 

Atbildīgais par darbu izpildi ir atbildīgs par atrakto komunikāciju saglabāšanu darbu 

izpildes laikā. 

Atbildīgajam par darbu izpildi jārūpējas, lai vietas, kur uz ielām un to tiešā tuvumā tiek 

veikti rakšanas darbi, tiktu apzīmētas atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām. 

Nepieciešamības gadījumā uzstādīt gājēju tiltiņus. 

Izpildot rakšanas darbus, aizliegts apbērt ar zemi virszemes komunikācijas, to atrašanās 

zīmes, ģeodēziskos punktus, aku vākus, gūlijas, sadales skapjus, kokus, krūmus, apstādījumus 

u.c. 

Ja veicot zemes rakšanas darbus tiek atrastas apakšzemes komunikācijas, kas nav uzrādītas 

topogrāfiskajā plānā, darbus nekavējoties ir jāpārtrauc. Darbu izpildītājam jāveic visus 

iespējamos pasākumus, lai pasargātu apakšzemes komunikācijas pret bojājumiem, kā arī 

nekavējoties uz darbu veikšanas vietu jāizsauc Pasūtītāja pārstāvis. 

Izrakto tranšeju aizbēršanu jāveic ar drenējošu smilti pa slāņiem, ne biezākiem par 0.3 m, 

katru slāni rūpīgi noblietējot: smilts blīvumam jābūt ne mazākam par 0.95 no dabīgā blīvuma. 

Aizbērtās tranšejas uz ielām, ceļiem un laukumiem līdz seguma atjaunošanai jāuztur stāvoklī, 

kas nodrošina transporta un gājēju kustības drošību. 

Zemes darbu atļauja tiek izsniegta vienā eksemplārā uzglabāta visu darbu veikšanas laiku 

darbu izpildes vietā pie izpildītāja. Zemes darbu atļaujai tiek piešķirts numurs un tā tiek 

reģistrēta Zemes darbu izpildes atļauju reģistrācijas žurnālā. Žurnāls tiek uzglabāts pie stacijas 

dispečera. 

Zemes darbu atļauju atļauts pagarināt 1. reizi uz laika termiņu, kas nav garāks par 

sākotnēji noteikto darbu izpildes ilgumu. Izsniegtā zemes darbu atļaujas noslēgšana jāveic, 

pieaicinot atļaujas izsniedzēju un atrādot rakšanas darbu vietu. Noslēgtās zemes darbu atļaujas 

oriģināls tiek uzglabāts pie atļaujas izsniedzēja. 

 

3. Avārijas darbi 

 

Avārijas darbus organizē juridiskās personas, kuru pārziņā ir inženierkomunikācijas. 

Rakšanas darbu atļaujas avārijas darbu veikšanai izsniedz uz termiņu, ne ilgāku par10 

kalendārajām dienām. 

Pazemes inženierkomunikāciju avāriju likvidēšanas darbus jāuzsāk nekavējoties, tos jāveic 

maksimāli īsā laikā, ievērojot pārējo inženierkomunikāciju aizsardzības noteikumus. Par avāriju 

nekavējoties jāpaziņo TEC Tehniskās vadības funkcijas attiecīgās ražotnes vadītājam. Tajā pašā 

vai nākamajā darba dienā līdz plkst. 10:00 jāiesniedz rakšanas darbu pieteikumu un darbu 

izpildes vietas plānu. 

Avāriju jālikvidē, tranšejas un būvbedres jāaizber. Ielas, laukuma vai ietves segumu 

jāatjauno nekavējoties pēc avārijas darbu pabeigšanas, ievērojot šajos noteikumos minētās 

prasības. 
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Avārijas darbu vietas jāaprīko atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Aizliegts veikt jaunu inženierkomunikāciju būvniecību vai plānoto remontu, uzdodot šos 

darbus kā avārijas likvidēšanu. 

 

4. Ceļu, laukumu gājēju trotuāru atjaunošanas darbu garantijas 

 

Ja 2 (divu) vai citā līgumā norādītā garantijas perioda laikā pēc darbu  nodošanas tā 

deformējas, atkārtotu rakšanas vietas atjaunošanu izpildītājs veic par saviem līdzekļiem, 

ievērojot noteikto darbu tehnoloģiju. 

Ja pēc ielas seguma atjaunošanas 2 (divu) vai citā līgumā norādītā garantijas perioda laikā 

tas deformējas (maksimālā atstarpe starp 3 m latu un atjaunoto segumu pārsniedz 10 mm), ielas 

segumu nekavējoties jāatjauno par tās organizācijas līdzekļiem, kura veikusi 

inženierkomunikāciju izbūvi, pārbūvi vai atjaunošanu. 

AS Latvenergo TEC Tehniskās vadības funkcijas ražotņu pārstāvji ir tiesīgi veikt aizbērto 

tranšeju un atjaunoto ielas segumu laboratoriskās pārbaudes. Ja laboratorijas pārbaužu atzinumā 

ir atklāta ielas seguma konstrukcijas vai materiāla neatbilstība normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām, darbs netiek uzskatīts par pabeigtu. Visas izmaksas, kas saistītas ar laboratorijas 

atzinuma pārbaužu izpildi un defektu labošanu konkrētajā rakšanas vietā, sedz izpildītājs. 

 

 

 

 

 


