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Normatīvie akti

 Ceļu specifikācijas 2017;

 Jelgavas domes 2005.gada 10.marta saistošie noteikumi Nr.93 «Par rakšanas 

darbu veikšanu Jelgavas pilsētā»;

 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 24.maija saistošie noteikumi Nr.12-15 
«Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana un inženierbūvju 
uzturēšana»

 Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra  noteikumos Nr.421 „Noteikumi par 
darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”

 Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumiem Nr.42 „Kārtība, kādā 
aizliedzama vai ierobežojama satiksme”



Lai saņemtu rakšanas darbu atļauju

Nepieciešamie dokumenti:

 aizpildīts rakšanas darbu pieteikumus darbiem, kuru iesniedz JPPI 
«Pilsētsaimniecība» Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16a, 2. kab., Jelgavā;

 pašvaldībā saskaņota un akceptēta būvniecības ieceres dokumentācija 
(būvatļauja, apliecinājuma karte, paskaidrojuma raksts) – plānotajiem 
darbiem;

 lēmums par satiksmes ierobežošanu vai aizliegšanu (ja būvdarbi notiek uz 
ielas), t.sk. darba vietas aprīkojuma shēma;

 materiālu un grunts transportēšanas maršruti, ja nepieciešams.

Avārijas darbu gadījumā: 

 darbu veicējs uzsāk darbu vai norobežo avārijas vietu, un paziņo Jelgavas 
Pašvaldības operatīvās informācijas centram pa bezmaksas tālruni 8787

 darbu veicējs rakšanas darbu pieteikumu aizpilda un iesniedz ne vēlāk kā līdz 
nākamās darba dienas plkst.10:00



Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.93 
«Par rakšanas darbu veikšanu Jelgavas pilsētā»

 4.5.1. tranšejas platumam jābūt minimālam atkarība no komunikāciju izmēra, 
tranšejas dziļuma un grunts apstākļiem. Asfaltbetona segumu atļauts uzlauzt, 
sagriežot to tranšejas virsplatuma joslā ar asfalta griezējiem;

 4.5.2. tranšejas un būvbedres, kuras ir dziļākas par gruntsūdens līmeni, jārok ar 
iepriekšēju gruntsūdens līmeņa pazemināšanu;

 4.5.3. tranšejas un būvbedres ielas braucamajā daļā, ietvēs un laukumos jāaizber 
ar drenējošu smilti slāņos līdz 0,2 m biezumā, tos rūpīgi noblietējot; smilts 
blīvumam jābūt ne mazākam par 0,95 no dabīgā blīvuma;

 4.5.4. ūdeni no būvbedrēm, tranšejām un inženierkomunikāciju akām var ievadīt 
gūlijās ar noteikumu, ja izpildītājs ierīko nostādinātāju smilts un citu piemaisījumu 
atdalīšanai. Aizliegts ūdeni novadīt uz brauktuves;

 4.5.6. aizbērtā tranšeja līdz ielas seguma un ietvju atjaunošanai jāuztur stāvoklī, 
kas nodrošina transporta un gājēju kustības drošību;

 4.5.7. aizbērtā tranšeja nododama ar aktu (TEHNISKĀ KARTE) tā uzņēmuma 
pārstāvim, kas veiks seguma atjaunošanu, aktā jānorāda aizbērtās grunts veids, tās 
blīvums, seguma pamatnes konstruktīvo kārtu materiāls un biezums. Pēc aizbērtās 
tranšejas nodošanas par tās stāvokli un kustības drošību atbild izpildītājs;



Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.93 
«Par rakšanas darbu veikšanu Jelgavas pilsētā»

 4.5.8. otrreiz izmantojamos materiālus (bruģis, frēzētais asfalts, apmales u.c.) ar 
aktu nodod īpašniekam vai tā pilnvarotai personai;

 4.5.9. pēc tranšejas un būvbedru aizbēršanas liekā grunts un būvmateriāli jānovāc 
24 stundu laikā;

 4.5.10. aizliegts sagatavot betonu, javu tieši uz brauktuves, ietves vai zālāja.

 4.6. Šajos noteikumos noteiktās garantijas laikā atjaunotās rakšanas vietas 
iesēduma gadījumā 48 stundu laikā izpildītājam ir jānovērš defekti pēc paziņojuma 
saņemšanas par defekta konstatēšanas.

 4.7. Veicot rakšanas darbus, aizliegts apbērt ar zemi virszemes komunikācijas, to 
atrašanās zīmes, ģeodēziskos punktus, aku vākus, gūlijas, sadales skapjus, kokus, 
krūmus, apstādījumus u.c.

 4.8. Rakšanas darbu laikā, ja izpildītājs objektā atrod sprādzienbīstamus
priekšmetus, plānā neatzīmētas pazemes komunikācijas, apbedījumus, 
arheoloģiskos atradumus, nekavējoties darbi jāpārtrauc un jāizsauc attiecīgo 
institūciju pārstāvji un jāinformē JPPI “Pilsētsaimniecība”.



Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.93 
«Par rakšanas darbu veikšanu Jelgavas pilsētā»

 6.2.1. ietves neatkarīgi no segumu veida jāatjauno ar betona bruģa segumu, 
izņemot gadījumus, kad JPPI “Pilsētsaimniecība” saskaņo citu seguma veidu. 
Jāatjauno izjauktai ietvei piegulošās ietves apmales;

 6.2.2. ielas brauktuves un laukumu asfaltbetona segums jāatjauno ne tikai 
tranšejas vai būvbedres laukumā, bet arī darbu procesā radušos seguma 
deformācijas izplatīšanās joslās. Seguma atjaunošanas robežas precizējamas JPPI 
“Pilsētsaimniecība”;

 6.2.3. ja atjaunojamā tranšejas josla atrodas 1,5 m un tuvāk no brauktuves malas 
(apmales), segums jāatjauno līdz apmalei, ieskaitot apmales atjaunošanu.

 6.3. Stādījumi, zālieni, aizsargstabiņi, norobežojumi u.c. jāatjauno visā darba joslas 
platumā, kurā tie ir iznīcināti vai bojāti.

 6.6. Atjaunošanas darbi jāveic līdz izsniegtās rakšanas darbu atļaujas noteiktajam 
termiņam.

 6.7. Atjaunotos jebkura veida segumus izpildītājs pēc darbu pabeigšanas jānodod 
ne vēlāk kā 10 kalendāro dienu laikā JPPI “Pilsētsaimniecība”.

 6.8. Ja pēc rakšanas darbiem netiek atjaunoti bojātie elementi saskaņā ar 
rakšanas atļaujā noteikto termiņu, tad atjaunošanas darbus var organizēt JPPI 
“Pilsētsaimniecība”. Veiktos atjaunošanas darbus apmaksā rakšanas darbu 
atļaujas saņēmējs.



7. Ielas seguma atjaunošanas darbu garantijas

 7.1. Ja 2 gadu laikā pēc rakšanas vietas nodošanas tā deformējas, atkārtotu 
rakšanas vietas atjaunošanu izpildītājs veic par saviem līdzekļiem ievērojot 
noteiktās tehnoloģijas;

 7.2. Ja pēc ielas seguma atjaunošanas 2 gadu laikā tas deformējas (maksimālā 
atstarpe starp 3 m latu un atjaunoto segumu pārsniedz 10 mm), ielas segums 
nekavējoties atkārtoti jāatjauno par tās organizācijas līdzekļiem, kura veikusi 
inženierkomunikāciju izbūvi, rekonstrukciju vai remontu;

 7.3. JPPI “Pilsētsaimniecība” ir tiesības veikt aizbērto tranšeju un atjaunotā ielas 
seguma laboratoriskās pārbaudes. Ja laboratorijas pārbaužu atzinumā ir atklāta 
neatbilstība noteiktajām prasībām ielas seguma konstrukcijai vai materiāliem, kā 
arī spēkā esošiem normatīviem un 6.2.punktā minētais gadījums, darbs netiek 
uzskatīts par pabeigtu. Visas izmaksas, kas saistītas ar laboratorijas atzinuma 
pārbaužu izpildi un defektu labošanu konkrētā rakšanas vietā, sedz izpildītājs;

 Notiek darbs pie garantijas laika palielināšanas uz 3 gadiem;



PAR JELGAVAS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVĀS TERITORIJAS UN BŪVJU 
UZTURĒŠANU UN AIZSARDZĪBU (Projekts)

 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 23.MARTA 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.17-___ „PAR JELGAVAS PILSĒTAS 
ADMINISTRATĪVĀS TERITORIJAS UN BŪVJU UZTURĒŠANU UN 
AIZSARDZĪBU” 



PAR JELGAVAS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVĀS TERITORIJAS UN BŪVJU 

UZTURĒŠANU UN AIZSARDZĪBU (Projekts)

BŪVDARBI UZ PAŠVALDĪBAS INFRASTRUKTŪRAS 

1.                 2. 

 

UZ IELĀM (t.sk. ietves)     APSTĀDĪJUMOS VAI CITĀ 

PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠAJĀ 

TERITORIJĀ 

 

 

 

NOMAS LĪGUMS  SASKAŅOJUMS BEZ MAKSAS   SASKAŅOJUMS DARBU  

AR MAKSU           (avārijas, 100% pašv.k.sab.)    VEIKŠANAI 

      

  

   

AR NODEVU BEZ NODEVAS  
                     (avārijas, 100% pašv.k.sab.) 

 

  

 

3. IELAS AIZŅEMŠANA (BŪVMATERIĀLI, SASTATNES U.C.) 

 
 

 

 

NOMAS LĪGUMS AR MAKSU    SASKAŅOJUMS  

BEZ MAKSAS   
                (avārijas, 100% pašv.k.sab.)  

 

 

 

 

 

4. MATERIĀLI (MALKA, MELNZEME), IZŅEMOT BŪVMATERIĀLUS, 

NOVIETOŠANA PIEGULOŠAJĀ TERITORIJĀ 

(ILGĀK PAR 48 STUNDĀM UN LĪDZ 30 DIENĀM) 

 

 

ATĻAUJA SAMAKSĀJOT NODEVU 

P.s. Līdz 48 stundām bez atļaujas 



IV. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU UN TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS 
AIZSARDZĪBA (Projekts)

 15. Ielas sarkano līniju robežās vai citā pašvaldībai piederošajā teritorijā 
(piemēram, piebraucamajā ceļā, transportlīdzekļu stāvlaukumā u.c.) esošas 
inženierkomunikācijas vai tās elementa virszemes daļas bojājuma vai 
nolietojuma rezultātā inženierkomunikācijas īpašniekam par saviem 
līdzekļiem jāveic:

 15.1. ielas seguma deformācijas vietas atjaunošana ap 
inženierkomunikāciju vai tās elementa virszemes daļu;

 15.2. inženierkomunikācijas vai tās elementa virszemes daļas 
atjaunošana;

 15.3. inženierkomunikācijas elementa virszemes daļas augstuma 
noregulēšana. 

 16. Lai uz ielas veiktu inženierkomunikāciju būvdarbus vai aizņemtu ielu 
citu būvdarbu laikā, novietojot nožogojumus, sastatnes, konteinerus, 
estakādes, būvmateriālus, dažādus mehānismus vai citas pagaidu 
konstrukcijas, būvdarbu veicējam jāveic viena no šādām darbībām:

 16.1. jānoslēdz nomas līgums par ielas lietošanu (turpmāk – nomas 
līgums) ar iestādi „Pilsētsaimniecība”;



PAR JELGAVAS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVĀS TERITORIJAS UN BŪVJU 
UZTURĒŠANU UN AIZSARDZĪBU (Projekts)

 16.2. jāsaņem iestādes „Pilsētsaimniecība” saskaņojums, ja veic 
inženierkomunikācijas avārijas novēršanas vai to seku likvidēšanas darbus, 
vai ja būvdarbu pasūtītājs ir kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas 
pieder Jelgavas pilsētas pašvaldībai.

 17. Lai noslēgtu nomas līgumu vai saņemtu saskaņojumu, būvdarbu 
veicējam jāiesniedz iestādē „Pilsētsaimniecība” iesniegums (veidlapa 
publicēta mājas lapā www.pilsetsaimnieciba.lv) ne vēlāk kā 5 (piecas) darba 
dienas pirms būvdarbu uzsākšanas vai ielas aizņemšanas, izņemot 
inženierkomunikācijas avāriju.

 18. Inženierkomunikācijas avārijas gadījumā:

 18.1. īpašniekam jānodrošina inženierkomunikācijas avārijas vietas 
norobežošana un jāpaziņo par to JPOIC pa bezmaksas tālruni 8787;

 18.2. būvdarbu veicējam jāiesniedz iestādē „Pilsētsaimniecība” 
noteikumu 17.punktā noteiktais iesniegums ne vēlāk kā nākamajā darba 
dienā pēc inženierkomunikācijas avārijas novēršanas darbu uzsākšanas.



PAR JELGAVAS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVĀS TERITORIJAS UN BŪVJU 
UZTURĒŠANU UN AIZSARDZĪBU (Projekts)

 19. Būvdarbu veicējam:

 19.1. jāveic seguma uzturēšana (piemēram, greiderēšana, 
atputekļošana, bedrīšu remonts, seguma tīrīšana u.c.) ielas 
brauktuvei, pa kuru būvdarbu laikā tiek veikta materiālu 
transportēšana, un apbraucamā ceļa brauktuvei, pa kuru 
būvdarbu laikā novirzīta satiksme;

 19.2. gruntsūdens vai notekūdeņu pārsūknēšanas vieta un 
tehnoloģija jāsaskaņo ar iestādi „Pilsētsaimniecība”, bet veicot 
pārsūknēšanu saimnieciski fekālajā kanalizācijā – ar SIA „Jelgavas 
ūdens”.

 20. Ja inženierkomunikāciju būvdarbi vienlaicīgi tiks veikti uz 
ielas, apstādījumos vai citā pašvaldībai piederošajā teritorijā 
(piemēram, piebraucamajā ceļā, transportlīdzekļu stāvlaukumā 
u.c.), tad noteikumu 17.punkta vai 23.punkta nosacījumus 
piemēro par teritoriju, kurā būvdarbi veicami lielākā platībā.



Satiksmes ierobežošana uz ielām

Darba vietu aprīkojuma shēmu izskatīšana un saskaņošana notiek katru pirmdienu 
15:00 – 16:00 un katru ceturtdienu 10:00 – 11:00

 Jāiesniedz Iestādē Iesniegums par satiksmes aizliegumu vai ierobežojumu (ne vēlāk 
kā 10 dienas pirms plānotās satiksmes ierobežošanas vai aizliegšanas), pielikumā 
pievienojot saskaņoto satiksmes organizācijas shēmu (veidlapa);

 Shēmu digitālā formātā jānosūta uz elektronisko pasta adresi 
pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv.



 Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem (viens no biežāk izmantotiem 
gadījumiem-piemērs)



Nr.12-15 «Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas 
labiekārtošana un inženierbūvju uzturēšana»

 24. Īpašnieks ir atbildīgs par ielas (ceļa) seguma vai 
inženierkomunikāciju remontu un esošo aku, gūliju u.c. 
inženierkomunikāciju elementu virszemes daļas izbūves augstumu 
noregulēšanu.



Nr.12-15 «Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas 
labiekārtošana un inženierbūvju uzturēšana»



Kvalitatīvi atjaunota asfaltbetona tranšeja 

 Zvejnieku iela



Nekvalitatīvi atjaunota asfaltbetona tranšeja 

 Zirgu iela pie Alunāna parka 

 Līdzenums - Attālums no kārtas (esošā seguma vai izremontētās 
bedrītes) virsmas līdz mērmalas plaknei pārsniedz 10 mm



Pazemes komunikāciju avārijas vieta, un ielas seguma 
atjaunošana

 Vīgriežu ielas un Tukuma ielas krustojums

 Nekvalitatīvi apstrādātas a/b tranšejas šuves

 Iesēdumi tranšejas segumā

 Līdzenums - Attālums no kārtas (esošā seguma vai izremontētās bedrītes) virsmas līdz 
mērmalas plaknei pārsniedz 10 mm (Izmērītais attālums – 25mm)



Nekvalitatīvi atjaunots ielas segums

Tukuma un Vīgriežu ielas krustojums



Akmeņu iela, seguma atjaunošana pēc pazemes 
komunikāciju avārijas darbiem

 Šuves nav apstrādātas ar bitumena mastiku;

 Tranšejas malu sagatavošana apzāģējot, nav veikta taisnās līnijās

 Tranšejas seguma līdzenums neatbilst «Ceļu specifikācijās 2017» 
noteiktajiem 10 mm



Akmeņu iela  (a/b tranšejas)



Akmeņu iela  (a/b tranšejas)



Akmeņu iela



4.Līnija asfaltbetona atjaunošana
Kvalitatīva darba izpilde



4.Līnija
Nekvalitatīva tranšejas un asfaltbetona atjaunošana



4.Līnija



4.Līnija



4.Līnija



Rakšanas vietu atjaunošanas shēmas
1.shēma



1.shēma



2.shēma



3.shēma

x≤1,5m



4.shēma

x≥5m



5.shēma



Būvtranšeju pagaidu segumu atjaunošanas tipi 
pēc ielas uzturēšanas klasēm, nelabvēlīgos laika 
apstākļos - ziemas periods (labā prakse)

 A un B uzturēšanas klases ielās, ziemas periodā, tranšejas segumu 
atjauno ar auksto asfaltbetonu. Iestājoties labvēlīgiem laika 
apstāķliem, segums tiek atjaunots atbilstoši specifikācijai.

 B uzturēšanas klases iela ar bruģa segumu, atjauno ar bruģi.

 C un D uzturēšanas klases ielās, ziemas periodā, tranšeju segumu 
atjauno ar otrreizēji atgūto frēzēto asfaltbetonu (uz asfaltbetona 
seguma ielām), bet uz nesaistīto minerālmateriāla seguma ielām 
ar nesaistītajiem minerālmaisījumiem (dolomīta šķemba vai 
dabīga drupināta grants)

 Būvtranšeju pagaidu segums darbu veicējam ir regulāri jāapseko 
un jāveic materiāla piebēršana līdz patstāvīgā seguma izbūvei.



 

 

Būvtranšeju atjaunošanas tehniskā karte 

Pasūtītājs 

Nosaukums:  SIA “Jelgavas Ūdens” 

Datums:  [Date] Izpildes datums:  [Date] to [Date]  
 

Rakšanas darbu atļaujas Nr: 

 

Atrašanās vieta 

Adrese: Zirgu iela (posmā pie Alunāna parka)  

Parametri: 
Laukums=   9,6 m

2
       

Dziļums=    1,9  m  

Shēma: 

  

 

Konstruktīvā kārta-būvtranšejas aizbēršana 
  

                                                                             Aizberamās kārtas biezums 

 0-0.5m 0.5-1.0m 1.0-1.5m 1.5-2,0m 2.0-2.5m 

Aizberamais materiāls: 

Dabīga grunts ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Dabīgs smilts materiāls, filtrācija K≤1m/dn ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ 

Pievesta drenējoša smilts, filtrācija K≤1m/dn ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Grunts sablīvējums no Proktora blīvuma: %      

 



Konstruktīvā kārta-salturīgā kārta 

 0,5m 

Salturīgā smilts kārta, filtrācija K≤1m/dn ☒ 

 
 

Atbilstības deklarācija: 

 
 
Sablīvējums no Proktora blīvuma:                  % 

 

Konstruktīvā kārta-nesaistītu minerālmateriālu pamata nesoša kārta 
 

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesoša kārta h=0,3m 

Deflektometrs, Evd≤45 
MN/m

2
 

Statiskā plākne: Ev2≤150 
MN/m

2
 

    

 
 

 

 
 

Atbilstības deklarācija: 

 
 
 

 

Konstruktīvā kārta-ar saistvielām saistīts minerālmateriālu  maisījums, asfaltbetons  

 H=10 cm H=8 cm H=6 cm H=4 cm Asfalta ģeorežģis 

Asfaltbetons AC32 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Asfaltbetons AC 22(base) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Asfaltbetons AC 16(bin) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Asfaltbetons SMA 11(surf), AC11 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Asfaltbetons SMA 11(surf), PMB ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

Asfaltbetons AC8 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Salaidumu un starpkārtas apstrāde ar bituma emulsiju__________________m

2
 

Salaidumu virskārtas šuvju iestrāde ar bituma mastiku __________________m 
 

Konstruktīvā kārta- bruģakmens, nesaistītu minerālmateriālu diluma kārta  

      

Nesaistītu minerālmateriālu diluma kārta h=10 cm ☒ 

Betona bruģakmens h=6-8 cm ☒ 

Apaļakmens bruģis ≥d=30cm ☐ 

Vēsturiskais kaltais bruģis ☐ 

Šķembu izsijas h=5 cm ☐ 
 
 

Iesniedzamie dokumenti 
 

1) Atbilstības deklārācijas  
2) Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma konstruktīvo kārtu nestspējas 

sablīvējuma protokoli.      

      
      
      
 

Darbu veicējs:  



Paldies par uzmanību!

Jautājumi?


