
Rakšanas darbu pieteikums 
 

_____.gada "___".___________ 
 
_________________________________________________________________________ 

(juridiskā vai fiziskā persona) 

_________________________________________________________________________ 
(adrese, reģistrācijas numurs, tālrunis) 

Rakšanas vieta ____________________________________________________________ 
                          ____________________________________________________________ 
Veicamie darbi ____________________________________________________________ 
                         ____________________________________________________________ 
 
Jauna celtniecība, plānots remonts, avārijas remonts, ielas slēgšana 
 

Garantijas saistības 
 

Es, darbu izpildītājs, ________________________________________________________ 
(juridiskās personas nosaukums) 

_________________________________________________________________________ 
(atbildīgā persona: vārds, uzvārds, licences un sertif. nr., tālrunis) 

 

garantēju: 
 

Pamatdarbi tiks veikti no _____.gada ___.___________ līdz _____.gada ___.___________ 
 

Zemes virskārtu ______ (m
2
) atjaunosim līdz ____.gada _____, atjaunos ______________ 

 

Zālāju ____ (m
2
) atjaunosim līdz ____.gada _____, atjaunos ________________________ 

 

Trotuāru: plātnes ________ (m
2
); bruģakmens ________ (m

2
) asfaltbetons _________ (m

2
) 

 

atjaunosim līdz _____.gada __________, atjaunos ________________________________ 
 

Ceļa, ielas braucamo daļu ______ (m
2
) atjaunosim līdz _____.gada __________________,  

 

tai skaitā asfaltbetona segumu ______ (m
2
) atjaunosim līdz _____.gada _______________ 

 

Ceļa segumu atjaunos ______________________________________________________ 
(juridiskās personas nosaukums) 

Izpildot darbus ievērošu saistošos noteikumus "Jelgavas pilsētas teritorijas labiekārtošana,  
 

uzturēšana un aizsardzība", “Par rakšanas darbu veikšanu Jelgavas pilsētā” 
Garantēju atjaunoto darbu kvalitāti līdz _____________________________ 
 

_____________________ 
(atbildīgās personas paraksts)  

z.v. 

Izskatīts: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atļauts izpildīt rakšanas darbus no _____.gada ______________ 
 

līdz _____.gada ______________ 
 

            Nodeva par rakšanas darbu atļauju:_______________________ 
 

 
 
 
z.v. 
 
 
 

Rakšanas darbu  
komisijas priekšsēdētājs                                     Imants Auders 

 
 
 
 
 

Informācija 
 

Rakšanas darbu pieteikumu ar projektu jāiesniedz rakšanas darbu 
komisijas sekretāram vienu dienu pirms komisijas sēdes, t. 63048618, 
29195732 
Iesniedzot rakšanas darbu pieteikumu, pievienot projekta plāna kopiju, 
avārijas darbiem – darbu izpildes vietas plānu. 



 
Nepieciešamo saskaņojumu saraksts:  
 
 
 
1. SIA "Jelgavas ūdens" 

Ūdensvada 4, t. 63021091, 63070106, 29187119 
______________________________________________________________________ 
 
2. SIA „Fortum Jelgava" 

Pasta iela 47, t. 63007047, 29410752 
 
______________________________________________________________________ 
 
3. SIA "LATTELECOM"  

 SIA „Citrus Solutions”  
Pasta 28, t. 63026661, 29269261 

 
______________________________________________________________________ 
 
4. A/S „Latvenergo” Dienvidu reģiona Sadales tīklu 

Ekspluatācijas daļas Jelgavas nodaļa 
Elektrības iela 10, t. 63090342, 63090226, 26510679 

 
______________________________________________________________________ 
 
5. A/S "Latvijas gāze" 

Jelgavas ETD iecirknis 
4.līnija 35, t. 63048855, 26333713 

______________________________________________________________________ 
 
6. SIA „Jelgavas autobusu parks” 

Meiju ceļš 62, t. 63045937, 29427152 
 
______________________________________________________________________ 
 
7. Valsts akciju sabiedrība 

„Latvijas valsts ceļi” 
Centra reģiona Jelgavas nodaļa 
Savienības 2, t. 63020467, 29403851 

______________________________________________________________________ 
 
8. Teritorijas īpašnieks vai pārvaldītājs 
 
______________________________________________________________________ 

 
 
9. Jelgavas pilsētas domes būvvaldes galvenais ģeodēzists 

Lielā 11, 3.stāvs, 324.kab., t. 63005564, 26771160 
 
__________________________________________________________ 
 
10. Jelgavas pilsētas Dome, Būvinspektors 

(Būvatļauja vai saskaņojums), Lielā 11, 
3.stāvs, 328.kab., t. 63005566, 29453300 

__________________________________________________________ 
 
11. SIA “Mītavas elektra” (luksoforu kabeļi) 

Vaļņu iela 8, t. 63022431, 27221403 
 
__________________________________________________________ 
 
12. Domes būvvalde, galvenais komunikāciju sektora vadītājs 
      Lielā 11, 3.stāvs, 319.kab., t. 63005561, 26316303 
 
_________________________________________________________ 
 
13. JPPI “Pilsētsaimniecība” Pilsētas zaļo zonu  
apsaimniekošanas speciāliste 

Pulkv.O.Kalpaka iela 16
a
, 5.kab., t. 63023845, 26416665 

 
_________________________________________________________ 
 
14. JPPI “Pilsētsaimniecība” Hidrotehnisko būvju inženieris 

 Pulkv.O.Kalpaka iela 16
a
, 2.kab., t. 63026894, 27842251 

_________________________________________________________ 
 
15. JPPI “Pilsētsaimniecība” Ielu ekspluatācijas inženieris 

 Pulkv.O.Kalpaka iela 16
a
, 2.kab., t. 63084478, 29195732, 28634635 

 
_________________________________________________________ 
 
16. JPPI “Pilsētsaimniecība” Elektrotīklu inženieris 

 Pulkv.O.Kalpaka iela 16
a
, 2.kab., t. 63026511, 29323295 

 
_________________________________________________________ 


