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Nr. INA-NOT-019

Noteikumi zemes darbu veikšanai
akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" gāzapgādes objektu, inženierbūvju un
inženierkomunikāciju aizsargjoslās
I.

Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka prasības un kārtību, kādā veicami zemes (rakšanas) darbi,
pārvades gāzesvada šķērsošana un citi darbi (turpmāk – Darbi) akciju sabiedrības "Conexus
Baltic Grid" (turpmāk – Sabiedrība) gāzapgādes objektu, inženierbūvju, būvju un
inženierkomunikāciju (turpmāk – Objekts) aizsargjoslās.
2. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, Enerģētikas likumu, Latvijas
standartu LVS 364 "Dabasgāzes krātuves ūdens nesējslāņos un pārvalde sistēmas ekspluatācija,
tehniskā apkope un remonts", LV NS GS 09 "Pazemes gāzes krātuves drošības noteikumi" un
LV NS GS 14:2009 "Pārvades (transporta) gāzesvadu sistēmas ekspluatācijas drošības
noteikumi", kā arī citiem normatīvajiem aktiem.
3. Šo noteikumu izpratnē Objekts var būt jebkura Sabiedrībai piederoša
inženierkomunikācija, inženierbūve, arī būve ar iekārtām, kas saistīta ar dabasgāzes pārvadi vai
uzkrāšanu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, un kurai Aizsargjoslu likumā ir noteiktas
aizsargjoslas, kā arī uzlikti ierobežojumi un noteikumi būvdarbu un zemes darbu veikšanai
tajās.
4. Šie noteikumi attiecas uz Darbiem, ko persona (publisko tiesību subjekts vai privāto
tiesību subjekts) (turpmāk – Izpildītājs) veic saistībā ar Sabiedrības Objekta pārbūvi, izbūvi,
ekspluatāciju vai uzraudzību, un Darbiem, ko Izpildītājs veic Objekta aizsargjoslā savās
interesēs.
5. Zemes darbus Objekta aizsargjoslā drīkst veikt tikai pēc vienošanās "Vienošanās
par zemes darbu izpildi akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" gāzapgādes objektu,
inženierbūvju un inženierkomunikāciju aizsargjoslās" (turpmāk – Vienošanās) (1. pielikums)
noslēgšanas un akta par darba zonas noteikšanu gāzesvada trases, inženierkomunikāciju vai
inženierbūvju ekspluatācijas aizsargjoslā (turpmāk – Akts Nr. 1) (2. pielikums) parakstīšanas.
Parakstot Vienošanos, tās pielikumā tiek pievienoti šie noteikumi, kas ir Vienošanās
neatņemama sastāvdaļa.
6. Ja Darbu izpildes laikā Izpildītājam ir jāšķērso Sabiedrības Objekts, Izpildītājam
jāierīko pārbrauktuve atbilstoši Sabiedrības norādījumiem un saskaņotajai konstrukcijai. Pēc
pārbrauktuves ierīkošanas Izpildītājs ar Sabiedrības pārstāvi sagatavo un paraksta aktu par
gāzesvada trases vai inženierkomunikāciju pārbrauktuves ierīkošanu (turpmāk – Akts Nr. 2)
(3. pielikums). Pēc pārbrauktuves ierīkošanas par tās saglabāšanu darba stāvoklī atbild
Izpildītāja atbildīgais darbu vadītājs.
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7. Pēc Vienošanās noslēgšanas Izpildītājs Darbus veic atbilstoši būvniecības ieceres
dokumentācijai un tā sastāvā iekļautajam darbu organizācijas vai darbu veikšanas projektam,
kā arī saskaņā ar šiem noteikumiem un Vienošanos.
8. Ja Objekta aizsargjoslā Darbu veikšanai nav vajadzīga būvniecības ieceres
dokumentācija, Sabiedrībai ir tiesības no Izpildītāja pieprasīt papildu dokumentus, piemēram,
Darbu veikšanas aprakstu, kārtību, shēmas vai tamlīdzīgi, ja tas attiecīgajā situācijā ir
nepieciešams.
9. Sabiedrība, iepriekš vienojoties ar Izpildītāju, nodrošina pārstāvja ierašanos Darbu
veikšanas vietā.
II. Izpildītāja pienākumi pirms darbu uzsākšanas
10. Izpildītājs ar rīkojumu norīko sertificētu atbildīgo darbu vadītāju un darbu
aizsardzības koordinatoru, ja to nosaka normatīvi. Mainoties Izpildītāja darbu vadītājam vai
darbu aizsardzības koordinatoram Darbu izpildes laikā, rakstiski jāinformē Sabiedrība un
jāiesniedz attiecīgā rīkojuma apliecināta kopija.
11. Pirms Darbu izpildes uzsākšanas Izpildītājs Sabiedrībai iesniedz iesniegumu ar
šādu informāciju:
11.1. pamatojumu zemes darbu veikšanai, piemēram, būvniecības ieceres
dokumentācija, būvprojekta realizācija, meža izstrādes darbi vai tml.;
11.2. Darbu veikšanas periodu, apliecinātu rīkojuma kopiju par atbildīgo Darbu
izpildē, ja normatīvi nosaka, arī atbildīgo par darba drošības koordinatoru;
11.3. pilnvarojuma kopiju, uzrādot oriģinālu, kas apliecina tiesības parakstīt
Vienošanos Izpildītāja vārdā.
12. Sabiedrībai ir tiesības pieprasīt arī citus dokumentus saistībā ar Darbu izpildi, ja
tie nepieciešami Darbu izpildes uzsākšanai.
13. Izpildītājs nodrošina atbildīgā darbu vadītāja iepazīstināšanu ar Vienošanos un šiem
noteikumiem. Ja to nosaka normatīvie akti, tad veic arī instruktāžu, Darbu izpildē iesaistītām
personām, kuras parakstās instruktāžas reģistrācijas žurnālā.
14. Izpildītājs nodrošina, lai atbildīgais darbu vadītājs izsniedz rakšanas mehānismu
vadītājiem Objekta izvietojuma shēmu, parāda uz vietas mehānisma darbības robežas, kā arī
Objekta novietojumu dabā.
15. Izpildītāja atbildība ir pirms Darbu uzsākšanas saskaņot ar Sabiedrību būvniecības
ieceres dokumentāciju, kas izstrādāta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saistībā ar ieceres
realizāciju un kas ir par pamatojumu zemes Darbu veikšanai Sabiedrības Objekta aizsargjoslā.
16. Ja Darbu veikšana nav saistīta ar būvniecības ieceri, tad Sabiedrībai ir tiesības
pieprasīt, lai Aktam Nr. 1 Izpildītājs pievieno Objekta attiecīgā posma situācijas plānu (shēmu),
kurā norāda:
16.1. visu esošo gāzesvadu un citu pazemes inženierkomunikāciju novietojumu;
16.2. horizontālos attālumus starp gāzesvadu un citām inženierkomunikācijām;
16.3. gāzesvadu, kabeļu un citu inženierkomunikāciju ieguldīšanas dziļumu;
16.4. atrokamās skatrakumu vietas (piemēram, krāni, elektroaizsardzības ierīces);
16.5. norādošo zīmju izvietojumu ar piesaistēm;
16.6. un citas nepieciešamās atzīmes.
17. Izpildītājs šo noteikumu 16. punktā minēto situācijas plānu (shēmu) izstrādā
mērogā, kas ļauj precīzi noteikt Objekta izvietojumu.
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18. Izpildītājs apņemas normatīvajos aktos noteiktajos termiņos rakstveidā brīdināt
zemes īpašniekus vai tiesiskos valdītājus par paredzēto Darba sākumu, ja Izpildītājs nav zemes
gabala īpašnieks vai tiesiskais valdītājs. Izpildītāja pienākums informēt Sabiedrību par šo
paziņojumu nosūtīšanu.
19. Ja pazemes Objekta šķērsošana paredzēta veikt ar horizontāli vadāmo urbšanas
metodi, jāizstrādā Darbu veikšanas plāns, kas pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Sabiedrību
pirms Vienošanās noslēgšanas, ja pirms tam tā nebija saskaņota būvniecības ieceres
dokumentācija vai citā dokumentācijā.
III. Prasības darbu veikšanai
20. Izpildītājs nodrošina, lai Darbu izpildes vietā būtu pieejama Vienošanās ar tās
pielikumiem un cita ar Darbu saistītā dokumentācija.
21. Izpildītājs ir atbildīgs, lai Darbu veikšanas zonā tiek izvietoti tikai tie mehānismi,
kas tehnoloģiski nepieciešami Darbu izpildei, un atrastos tikai tie Izpildītāja darbinieki, kas tieši
saistīti ar Darbu veikšanu.
22. Darbus ar rakšanas mehānismu palīdzību atļauts uzsākt pēc precīzas pazemes
inženierkomunikāciju atrašanās vietas un dziļuma noteikšanas dabā, un Akta Nr. 1 abpusējas
parakstīšanas. Ja nav datu par Objekta faktisko novietojumu, zemes Darbi veicami ar rokām.
23. Darbus tuvāk nekā 0,5 m no gāzesvada vai citu pazemes inženierkomunikāciju
ārējās malas veic tikai ar rokām.
24. Veicot Darbus gāzesvada aizsargjoslā, jāveic pasākumi, kas nepieļautu grunts
nosēšanos gāzesvada tuvumā, īpaši zem gāzesvada ieguldīšanas dziļuma.
25. Veicot Darbus, nav pieļaujama atraktās grunts uzbēršana uz Objekta, kā arī
mehānismu uzbraukšana uz ekspluatācijā esoša Objekta.
26. Grunts izstrādi gāzesvada aizsargjoslas zonā garenvirzienā 2 m uz katru pusi no
gāzesvada ass mehāniski neveic dziļāk par 0,3 m, atlikušo grunti izņemt ar rokām. Ja grunti
gāzesvadu aizsargjoslā (ne tuvāk par 1 m no gāzesvada malas) nepieciešams izstrādāt
mehāniski, jāizstrādā zemes Darbu veikšanas plāns, kas pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar
Sabiedrību.
27. Nedrīkst izmantot vibrējošus vai trieciendarbības mehānismus, kuru jauda lielāka
par 100 kilovatiem, veicot darbus 15 m robežās uz katru pusi no gāzesvada ass.
28. Zemes racēja mehānisma atbalsta daļas nedrīkst novietot tieši virs Objekta.
29. Ja tiek atrasts Sabiedrības Objekts, kas nav uzrādīts Sabiedrības Objekta novietnes
shēmā, Darbi nekavējoties jāpārtrauc. Jāveic visi pasākumi, lai pasargātu atrastās apakšzemes
komunikācijas no bojājumiem. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties sazināties ar Vienošanās
norādīto Sabiedrības pārstāvi. Darbus var atsākt tikai tad, ja ir saskaņota turpmākā rīcība ar
Sabiedrības pārstāvi.
30. Darbu izpildes teritorijā stingri aizliegts smēķēt vai izmantot atklātu liesmu.
31. Izpildītāja pienākums nekavējoties apturēt Darbu izpildi, ja tiek konstatēti šo
noteikumu, Vienošanās, Aizsargjoslu likuma un citos normatīvajos aktos noteikto darba
aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu prasību pārkāpumi. Izpildītājam ir pienākums par to
informēt Vienošanās minēto Sabiedrības pārstāvi un saskaņot turpmāko rīcību. Darbus turpināt
var tikai pēc pārkāpumu novēršanas.
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32. Izpildītājam ir pienākums Darbu laikā nodrošināt apkārtējās vides aizsardzību pret
piesārņojumu ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no Darbu veikšanās laikā
izmantotajiem mehāniskajiem līdzekļiem.
33. Darbā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam paredzētās vietās
un to apsaimniekošanu veikt atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas normatīvu prasībām.
34. Ja Darbu izpildes laikā tiek bojāts Objekts vai tiek konstatēta dabasgāzes noplūde,
Izpildītājam nekavējoties par to jāziņo Sabiedrības Dispečeru daļai pa tālruņiem 67819017 vai
67048017. Līdz Sabiedrības avārijas vai remonta brigādes ierašanās brīdim Izpildītājam
jānodrošina cilvēku evakuāciju no bīstamās zonas, kā arī šīs zonas norobežošanu un
apsargāšanu, lai nepieļautu nepiederošu personu iekļūšanu tajā.
IV. Nosacījumi pēc darbu pabeigšanas
35. Par Darbu pabeigšanas ziņot Vienošanās norādītajai Sabiedrības pilnvarotajai
personai. Sabiedrības pārstāvis pārbauda veiktos Darbus uz vietas, veic fotofiksācijas, ja
nepieciešams, izsniedz Izpildītājam atzinumu par veikto Darbu kvalitāti vai atbilstību
būvniecības ieceres dokumentācijai vai citai dokumentācijai, ja tas ir Sabiedrības kompetencē,
kas ir izstrādāta atbilstoši veicamo darbu specifikai.
36. Izpildītājs trīs dienu laikā pēc Darbu pabeigšanas atjauno zemes darbu izpildes
vietas (piemēram, ceļu, laukuma) segumu atbilstoši spēkā esošo būvniecības normu un tehnisko
noteikumu prasībām. Atjaunošanas darbiem nepiemērotos klimatiskos apstākļos seguma
atjaunošanas laiku saskaņot ar Sabiedrību. Ja ceļa seguma vai laukuma atjaunošanai
nepieciešams papildu laiks, Izpildītājs par to informē Sabiedrību, norādot pamatojumu.
37. Izpildītāja pienākums ir pēc Darbu pabeigšanas atjaunot zemes virskārtas auglīgo
slāni atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
V. Darbu izpildes kontrole
38. Lai nodrošinātu Sabiedrības Objekta aizsardzību un nodarbināto personu drošību
Darbu izpildes laikā, Izpildītājam ir nepieciešams nodrošināt darbu kontroli visā to izpildes
laikā.
39. Izpildītājs sadarbībā ar atbildīgo darbu vadītāju:
39.1. nodrošina, ka Darbu izpildē iesaistītās personas ievēro Vienošanos un tās
pielikumu prasības, kā arī normatīvajos aktos noteiktās prasības darba aizsardzības un
ugunsdrošības jomā;
39.2. kontrolē Darbu izpildi atbilstoši Vienošanās prasībām, Darbu projektam un
veikšanas plānam, ja tāds ir bijis nepieciešams, instrukcijām un citiem normatīvajiem aktiem,
kas saistīti ar Darbu izpildi.
40. Vienošanās minētais Sabiedrības pārstāvis ir tiesīgs apturēt Darbu izpildi, šādos
gadījumos:
40.1. ja netiek ievērotas šīs Vienošanās un normatīvo aktu, kas attiecas uz Darbu
veikšanu, prasības;
40.2. ja Izpildītājs nepaziņo par konstatētiem pārkāpumiem un darbu vadītājs
neatrodas Darbu izpildes vietā.
41. Par Darbu apturēšanu tiek sagatavots un parakstīts akts. Pēc konstatēto pārkāpumu
novēršanas Darbi var tikt atjaunoti, noslēdzot jaunu Vienošanos vai abpusēji parakstot
attiecīgos grozījumus pie Vienošanās.
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VI. Noslēguma jautājumi
40. Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid"
Valdes 2017. gada 15. februāra sēdē, protokols Nr. 7, apstiprinātā tipveida vienošanās par
noteikumiem zemes darbu izpildei Inčukalna pazemes gāzes krātuves objektu un
inženierkomunikāciju aizsargjoslu zonās.
41. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Valdes priekšsēdētāja

(paraksts *)

* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Graudumniece 67819027

Zane Kotāne

1. pielikums
Noteikumiem zemes darbu veikšanai
akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid"
gāzapgādes objektu, inženierbūvju un
inženierkomunikāciju aizsargjoslās
TIPVEIDA VIENOŠANĀS Nr._____
par zemes darbu veikšanu akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid"
gāzapgādes objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju aizsargjoslās
______________
(Vieta)

__.___.20__.

Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid" vienotais reģistrācijas Nr.40203041605
(turpmāk – Sabiedrība), kuru pārstāv:
_____________________________ (saskaņā ar __.__.20__. komercpilnvaru Nr.___)
(amats, vārds, uzvārds)
un _________________________(saskaņā ar __.__.20__. komercpilnvaru Nr.______)
(amats, vārds, uzvārds)
no vienas puses,

un
___________________________________________________________________________,
(uzņēmuma nosaukums vai fiziskas personas vārds/uzvārds)
___________________________________________________________________________
(uzņēmuma juridiskā adrese un reģistrācijas nr. vai fiziskās personas adrese)
(turpmāk – Izpildītājs), kuru saskaņā ar______________ pārstāv
(dokumenta nosaukums)
____________________________________
(amats, vārds, uzvārds/fiziskā persona vai tās pilnvarotā persona)
no otras puses (abi kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi - Puse), vienojas par zemes
darbu veikšanu ________________________________________(turpmāk – Objekts)
(objekta nosaukums un vieta)
(ekspluatācijas/drošības) aizsargjoslā
(atzīmē vajadzīgo)
________________________________________ (turpmāk – Darbi);
(darbu veids: pārvades gāzes vada šķērsošana, rakšanas darbi vai citi)
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Darbu izpildes laikā Izpildītājs apņemas ievērot Aizsargjoslu likumā, Enerģētikas
likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos aprobežojumus vai noteikumus, kā arī
Sabiedrības noteikumus Nr. INA-NOT-019 "Noteikumi zemes darbu veikšanai akciju
sabiedrības "Conexus Baltic Grid" gāzapgādes objektu, inženierbūvju un
inženierkomunikāciju aizsargjoslās" (turpmāk – Noteikumi).
1.2. Vienošanās tiek sagatavota, pamatojoties uz Izpildītāja __.__.20__. iesniegumu
Nr.____.
1.3. Izpildītājs par atbildīgo Darbu vadītāju nozīmē __________ (amats, vārds, uzvārds,
pamatojuma dokuments, piemēram, rīkojums, ja nepieciešams, vai to nosaka
normatīvie akti.).
Lai veiktu

2
1.4. Darbi tiek veikti saskaņā ar ____ (projektu, izpildshēmu, apliecinājuma karti utt.
norāda atbilstošo).
1.5. Darbu izpildes laiks:
1.6. Darbu izpildes pagarināšana (ja nepieciešams)
Darbu pagarināšana
Pagarināšanas
datums
Izpildītājs
Sabiedrības
Datums
(līdz kuram
pārstāvis
datumam)
Vārds,
Paraksts
Vārds,
Paraksts
Uzvārds
Uzvārds
Darbu izpildes
sākums
Darbu izpildes
beigas
2. Izpildītāja pienākumi
2.1. pirms Darbu uzsākšanas iepazīstināt Darbu vadītāju ar Vienošanos un Noteikumiem
(1. pielikums);
2.2. nodrošināt, lai visas personas, kuras piedalās Darbu izpildē vai atrodas Darbu izpildes
vietā, t.sk. Darbu vadītājs, ievērotu darba drošības noteikumus, kā arī Vienošanos un
Noteikumus;
2.3. veikt Darbus tikai Sabiedrības pārstāvja norādītajā vietā, kas Izpildītājam ir ierādīta un
par to Izpildītājs ir parakstījis aktu par darba zonas noteikšanu gāzesvada trases,
inženierkomunikāciju vai inženierbūvju ekspluatācijas aizsargjoslā (turpmāk – Akts)
(2. pielikums);
2.4. Objekta bojājuma gadījumā rīkoties saskaņā ar Noteikumu 34. punktu;
2.5. ___________________________________________________________________.
(papildus noteikumi, ja nepieciešami, konkrēto darbu veikšanai)
3. Citi noteikumi
3.1. Visas izmaiņas un papildinājumi, kas saistīti ar šo Vienošanos, tiek noformēti kā
pielikumi, kuri ir Vienošanās neatņemama sastāvdaļa.
3.2. Parakstot Vienošanos, Izpildītājs apliecina, ka ir informēts par to, ka par normatīvo
aktu vai Vienošanās noteikumu neievērošanu var tikt saukts pie normatīvajos aktos
paredzētās atbildības.
3.3. Ja Darbu izpildes gaitā tiek bojāts Sabiedrības Objekts vai tam piekrītošās
komunikācijas, Izpildītājs atlīdzina Sabiedrībai visus zaudējumus, kas saistīti ar
bojājumu lokalizēšanu, novēršanu un dabasgāzes noplūdi, kā arī visus zaudējumus,
kas tādējādi nodarīti Sabiedrībai un trešajām personām.
3.4. Ja Darbu izpildes laikā Sabiedrība apstrādā Izpildītāja kā pārziņa fizisko personu
neanonimizētus datus, tad viņš darbojas kā personas datu apstrādātājs un Puses ievēro
normatīvajos aktos noteikto. Pēc šīs vienošanās izpildes Sabiedrība dzēš visus
personas datus, kurus tas saņēmis no Izpildītāja šīs vienošanās izpildes laikā.
3.5. Vienošanās stājas spēkā dienā, kad to parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz
Vienošanās noteikto saistību pilnīgai izpildei.
3.6. Vienošanās sagatavota un parakstīta latviešu valodā uz ___ (______) lappusēm _____
(______) eksemplāros, katrai no Pusēm pa vienam eksemplāram. Abiem
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
3.7. Pie Vienošanās tās parakstīšanas brīdī ir pievienoti šādi pielikumi, kas ir Vienošanās
neatņemamas sastāvdaļas (pievieno nepieciešamo, pēc zemes darbu specifikas):
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1. pielikums – Noteikumi uz __ lpp.;
2. pielikums – Objektu un inženierkomunikāciju izvietojuma shēma uz __ lpp.;
3. pielikums – “Akts par darba zonas noteikšanu gāzesvada trases, inženierkomunikāciju
vai inženierbūvju ekspluatācijas aizsargjoslā” uz __ lpp.;
4. pielikums – Akts par gāzesvada trases vai inženierkomunikāciju pārbrauktuves
ierīkošanu uz _ lp;
5. pielikums – Izpildītāja iesniegums par veicamiem darbiem uz __ lpp.;
6. pielikums – Izpildītāja __.__.20__ pilnvara Nr.______ vai dokuments, kas apliecina
Izpildītāja tiesības parakstīt Vienošanos uz __ lpp.;
7. pielikums – Izpildītāja rīkojums par atbildīgo darbu vadītāju uz __ lpp.;
8. pielikums – ___ (citi pielikumi, ja to nosaka normatīvi, vai pieprasa Sabiedrība, vai
iesniedz Iesniedzējs).
4. Pušu rekvizīti un paraksti
Sabiedrība
Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"
Juridiskā adrese: Stigu iela 14,
Rīga, LV-1021
Vienotais reģ. Nr.40203041605
PVN reģ. Nr.LV40203041605
"Swedbank" AS, SWIFT HABALV22
LV08HABA0551042978827

Izpildītājs
Nosaukums/Vārds uzvārds
Juridiskā adrese/Adrese
_______________
Vienotais reģ. Nr./Personas kods________
Bankas rekvizīti

_____________________
(paraksts, vārds uzvārds)
Kontakttālrunis:_______________
e-pasts:______________________

___________________
(paraksts, vārds uzvārds)
Kontakttālrunis:_____________________
epasts:____________________________

_____________________
(paraksts, vārds uzvārds)
Kontakttālrunis:_______________
e-pasts:______________________

2. pielikums
Noteikumiem zemes darbu veikšanai
akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid"
gāzapgādes objektu, inženierbūvju un
inženierkomunikāciju aizsargjoslās
AKTS
par darba zonas noteikšanu gāzesvada trases, inženierkomunikāciju vai inženierbūvju
ekspluatācijas aizsargjoslā
_____________________
(izdošanas vieta)
_____.____.202__.

Nr. ______________
(vienošanās Nr.)

Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" vienotais reģistrācijas Nr. 40203041605,
juridiskā adrese Stigu ielā 14, Rīgā, (turpmāk – Sabiedrība) atbildīgais(-gie) pārstāvis(-vji)
___________________________________________________________________________
(amats, vārds uzvārds, komercpilnvaras Nr.)
un_________________________________________________________________________
(nosaukums/vārds, uzvārds; vienotais reģistrācijas Nr./personas kods, juridiskā
adrese/adrese)
atbildīgais pārstāvis___________________________________________________________
(amats vārds uzvārds vai fiziskas personas vārds uzvārds)
parakstīja šo aktu par__________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(objekta nosaukums, atrašanās vieta – adrese)
Uzrādīšanu,
kura
ekspluatācijas
aizsargjoslā
tiek
veikti
_________________________________
___________________________________________________________________________
`
(darbu nosaukums, projekts)
1. Gāzesvada trase un, vai citu inženierkomunikāciju trases atzīmētas ar norādošām zīmēm
(stabiņiem), kas uzstādītas uz inženierkomunikāciju ass (atzīmē vajadzīgo):
taisnos posmos (ne retāk kā ik pēc 25 m);
pagrieziena vietās (ne retāk kā ik pēc 5 m);
šķērsojumos ar citām inženierkomunikācijām vai inženierbūvēm. Uzrādītas _____
vietas pārbrauktuvju ierīkošanai būvniecības vai meža tehnikas pārvietošanai,
šķērsojot gāzesvada trasi, kas tiek ierīkota saskaņā ar Sabiedrības noteikumu
Nr. INA-NOT-019 "Noteikumi zemes darbu izpildei akciju sabiedrības "Conexus
Baltic Grid" gāzapgādes objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju
aizsargjoslās" 6. punkta nosacījumiem.
2. Darbi gāzesvadu, inženierkomunikāciju vai inženierbūvju ekspluatācijas aizsargjoslās tiek
veikti, ievērojot Aizsargjoslu likuma, Enerģētikas likuma, citu saistošo normatīvo aktu, un
Sabiedrības noteikumu Nr. INA-NOT-019 "Noteikumi zemes darbu izpildei akciju
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sabiedrības "Conexus Baltic Grid" gāzapgādes objektu, inženierbūvju un
inženierkomunikāciju aizsargjoslās" prasības.
3. Atbildīgā persona par uzstādītajām norādošajām zīmēm (stabiņiem) veicamo darbu zonā
ekspluatācijas aizsargjoslas robežās pēc akta parakstīšanas.
Sabiedrības pārstāvis ____________________________e-pasts:____________________
(paraksts, amats, vārds, uzvārds)
kontakttārlrunis:___________________
Izpildītājs _______________________________ e-pasts:___________________
(paraksts, amats, vārds, uzvārds)
kontakttālrunis________________________

3. pielikums
Noteikumiem zemes darbu veikšanai
akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid"
gāzapgādes objektu, inženierbūvju un
inženierkomunikāciju aizsargjoslās
AKTS
par gāzesvada trases vai inženierkomunikāciju pārbrauktuves ierīkošanu
_____________________
(izdošanas vieta)
_____.____.202__.

Nr. ______________
(vienošanās Nr.)

Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" vienotais reģistrācijas Nr. 40203041605, juridiskā
adrese Stigu ielā 14, Rīgā (turpmāk – Sabiedrība) atbildīgais pārstāvis
___________________________________________________________________________
(amats, vārds uzvārds, komercpilnvaras nr.)
un_________________________________________________________________________
(nosaukums/vārds uzvārds, vienotais reģistrācijas Nr./personas kods, juridiskā adrese/adrese)
parakstīja šo aktu par to, ka gāzesvada trases vai inženierkomunikāciju ekspluatācijas
aizsargjoslas robežās veicamo darbu zonā ir ierīkotas ___ pārbrauktuve (-es)
Pārbrauktuves iezīmētas gāzesvada posma situācijas plānā ar piesaisti orientieriem.
Atbildīgā persona par pārbrauktuves uzturēšanu darba kārtībā un par transporta kustību,
šķērsojot gāzesvadu tikai pa ierīkotajām pārbrauktuvēm veicamo darbu zonā ekspluatācijas
aizsargjoslas robežās:
Atbildīgā persona
_________________________________________kontakttālrunis:_____________________
(amats, paraksts, vārds, uzvārds)
Sabiedrības pārstāvis

_________________________e-pasts:_____________________
(paraksts, vārds uzvārds)
kontakttālrunis:_____________________
Izpildītājs

____________________________e-pasts:________________
(paraksts, vārds uzvārds)

