Ķekavas novada būvvaldei
Iesniedzējs:
__________________________________________________________________________________
(juridiskai personai - nosaukums (firma), juridiskā adrese, reģistrācijas Nr.
__________________________________________________________________________________
(fiziskai personai - vārds, uzvārds,)
tālruņa Nr., e-pasts ________________

PIETEIKUMS
rakšanas darbu veikšanai
Lūdzu izsniegt rakšanas darbu atļauju:
būvniecības, pārbūves, ierīkošanas, nojaukšanas, atjaunošanas, avārijas
(vajadzīgo pasvītrot)

darbu veikšanai _____________________________________________________________________
(darbu nosaukums, nek.īp.kadastra numurs)
__________________________________________________________________________________
adresē: ____________________________________________________________________________
1. Darbu veikšanas zona un ilgums:
 ielās:

o

o

brauktuve ________ dienas

o

ietve ____________ dienas

o

zaļā zona ________ dienas

pārējā teritorijā __________dienas

2. Atjaunošanas darbu termiņš __________________________________________________
3. Atbildīgais par rakšanas darbu veikšanu ________________________________________
tālr. ________________
4. Darbu izpildes laiks: sākums 202___.gada _____ ________________
beigas 20___.gada ______ __________
5. Brauktuves _____________________ atjaunošana visā ielas platumā _______m²,
(seguma veids)
_________(m) platā joslā,________ m² platībā, garantija _______mēneši.
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6. Ietves ________________________atjaunošana _________ m²,
(seguma veids)

garantija ______ mēneši.
7. Zaļās zonas atjaunošana, uzberot melnzemi un iesējot zāli __________ m²
8. Pievienoti šādi dokumenti:
□ saskaņots projekts vai veicamo darbu skice;
□ zemes īpašuma piederību apliecinošs dokuments vai rakstisks
saskaņojums ar zemes īpašnieku rakšanas darbu veikšanai, ja atļaujas pieteicējs nav
zemes īpašnieks;
□ transporta kustības organizācijas shēmas, ja rakšanas darbi saistīti ar transporta kustības
izmaiņām;
□ avārijas gadījumā – defektu akts;

Pasūtītājs __________________________________________________________
( vārds, uzvārds, paraksts)
202___gada ______ ________
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Rakšanas darbu saskaņošana
_______________________________________________________________
(Objekta nosaukums, atrašanās vieta)

IESTĀDES
Ķekavas novada pašvaldības
izpilddirektors, Gaismas ielā
19 k-9, Ķekava, Ķekavas
pagasts, Ķekavas novads,
LV-2123, tālr.67935803
Baložu pilsētas pārvaldnieks,
Uzvaras pr.1A, Baloži, Ķekavas
novads, tālr.26628934
Daugmales pagasta pārvaldnieks,
„Salnas”, Daugmale, Daugmales
pagasts, Ķekavas novads, LV2124, tālr.67957888
SIA "Ķekavas nami", Rāmavas
iela 17, Rāmava, Ķekavas
pagasts, Ķekavas novads,
LV-2111, tālr.67937362
SIA "Baložu komunālā
saimniecība", K.Barona iela 1,
Baloži, Ķekavas novads,
LV-2128, tālr. 67916723

saskaņojums pirms darbu
uzsākšanas

saskaņojums pēc darbu
pabeigšanas

A/S „Sadales tīkls”
A/S „Latvijas gāze”,
SIA „Lattelecom”,
http://www.lattelecom.lv/uzraugi
VAS „Latvijas Valsts ceļi”
SIA „Rīgas ūdens”, Zigfrīda
Annas Meierovica bulvāris,
Rīga, LV-1495, tālr. 80002122
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "ZELTENIEKI"
Tālavas iela 9, Lapenieki,
Ķekavas pag., Ķekavas nov.,
LV-2111, tālr. 26544360
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