
 

 

 

____________________________________________________________________ 
/ fiziskai personai – vārds, uzvārds; juridiskai personai - nosaukums/ 

 

________________________________________________________ 
/ fiziskai personai – personas kods; juridiskai personai - reģistrācijas numurs/ 

 

________________________________________________________ 
/ fiziskai personai –deklarētās dzīvesvietas adrese, juridiskai personai - juridiskā adrese/ 

 

________________________________________________________ 
/tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese/ 

 

IESNIEGUMS 

Par atļaujas izsniegšanu 
Aknīstē 

_______________________ 
/datums / 

AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBAI 
Lūdzu izsniegt: 

I  rakšanas darbu atļauju (rokot dziļāk par 0,3m) avārijas, būvniecības, remonta (vajadzīgo 

pasvītrot) darbu veikšanai pēc adreses Aknīstē,  

___________________________________________________________________________________  
(iela, mājas numurs) 

 

1.TRANZĪTA IELĀS:   1.1. Ielas braucamā daļa _______ dienas; 

     

1.2. Ietve un zaļā zona _______ dienas. 

 

2.PAŠVALDĪBAS IELĀS:             2.1. Ielas braucamā daļa _______ dienas; 

     

2.2. Ietve un zaļā zona _______ dienas. 

 

3.PĀRĒJĀ PILSĒTAS TERITORIJĀ: __________________________ dienas. 

 

4. IELAS DAĻA TIKS AIZŅEMTA AR SASTATNĒM, NOŽOGOJUMIEM U.C. 

      

4.1. Neierobežojot transporta kustību _________ dienas; 

      

     4.2. Daļēji ierobežojot transporta kustību ________ dienas. 

4.3. Slēdzot transporta kustību: 

       

4.3.1. Maģistrālās ielās _____ dienas; 

 

      4.3.2.vietējās nozīmes ielās _____ dienas. 

 

Atjaunošanas darbus veiks________________________________________________________ 

(fiziskajai personai – vārds, uzvārds, personas kods, tālrunis;  

 

______________________________________________________________________________________________  

juridiskajai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs, tālrunis) 

 



 

 

 

Atjaunošanas darbu termiņš:    no _____. ______. 20____. līdz _____. ______. 20____. 

 

Atbildīgais par darbu veikšanu_____________________________________________________ 
                       (vārds, uzvārds, personas kods, tālrunis) 

 

Kopējais darbu izpildes laiks:  no _____. ______. 20____. līdz _____. ______. 20____. 

 

     

II atļauju servisa ceļa zīmes __________________________________________________  
(nosaukums) 

 

uzstādīšanai uz vienu gadu ielas sarkano līniju robežās  _________________________________  
                                                                             (iela, mājas numurs) 

no _____. ______. 20____. līdz _____. ______. 20____. 

 

 

Pielikumā: 1. Saskaņots būvprojekts vai citi būvniecības dokumenti atbilstoši normatīvajiem 

aktiem uz ___ lp. 

                  2. Rakšanas darba vietas aprīkojuma shēma uz _____ lp. 

                  3. Rakšanas darba vietas satiksmes organizācijas shēma uz _____ lp. 

                  4. Sertifikāts (juridiskai personai) vai licence (fiziskai personai) uz ____ lp. 

                  5. Līgums par atjaunošanas darbu veikšanu, ja neveic atļaujas saņēmējs uz ____ lp. 

 

 Atbildi vēlos saņemt elektroniski (bez droša elektroniskā paraksta) uz iesniegumā norādīto 

elektroniskā pasta adresi. 

 

 

_______________________ ______________  __________________________ 
/ amata nosaukums/                                    /paraksts/                                                     / paraksta atšifrējums/ 
 

Aizpilda pašvaldības atbildīgais darbinieks: 

Rakšanas darbu atļauja pagarināta no _______. ________. 20____. līdz _____. ______. 20____. 

____________________________  ___________________________ _____________________ 
(amata nosaukums)                                           (vārds, uzvārds)                                         (paraksts) 

 

___________________ 
 (datums) 

 

 


