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Informācija par piekļuvi SIA “Telia Latvija” kabeļu kanalizācijai 

SIA “Telia Latvija” (turpmāk- Telia) nodrošina elektronisko sakaru komersantiem piekļuvi Telia 
īpašumā esošajai kabeļu kanalizācijai saskaņā ar šeit publicēto informāciju un starp Telia un  
elektronisko sakaru komersantu noslēgtu līgumu, ņemot vērā Telia tehniskās iespējas. Telia 
īpašumā ir tikai kabeļu kanalizācija, kas paredzēta kabeļu ierīkošanai ar ievilkšanas tehnoloģiju. 
 
Šis publicētais dokuments un informācija ir spēkā no 2023.gada 1.februāra līdz Telia 
reorganizācijai un pievienošanai SIA “Tet”. 
 
Lai noslēgtu līgumu par konkrētas kabeļu kanalizācijas trases nomu, komersants iesniedz Telia 
pieteikumu, kurā norāda un ietver: 

− Kabeļu kanalizācijas trases galapunktu apraksts un X un Y koordinātas LKS-92 
koordināšu sistēmā; 

− Trases shēma; 

− Komersanta plānotie tehniskie risinājumi kabeļa ievadīšanai kanalizācijas trases 
galapunktos; 

− Informāciju par instalējamo kabeli (Ražotājs, tips, tilpums, ārējais diametrs, mm); 

− Informāciju par plānotajām kabeļa uzmavām (vietas trasē, ražotājs, tips, augstums, mm, 
garums, mm, platums, mm); 

− Informāciju par plānotajām kabeļa rezervēm/cilpām (vietas trasē,  Rezerves/cilpas 
garums, m); 

− Informāciju vai komersants pieprasa veikt pārbaudi par piekļuves kabeļu kanalizācijai 
tehniskām iespējām un sagatavot pārbaudes protokolu; 

− Apņemšanos apmaksāt pārbaudi par piekļuves kabeļu kanalizācijai tehniskām iespējām 
un pārbaudes protokola sagatavošanu. 

 

Telia izvērtē komersanta pieteikumu un pieņem lēmumu par līguma slēgšanu vai pamatotu 
atteikumu. Ja nepieciešams, Telia var pieprasīt papildus informāciju, kas nepieciešama piekļuves 
kabeļu kanalizācijai tehnisko iespēju novērtēšanai un līguma par piekļuvi kabeļu kanalizācijai 
noslēgšanai. 

Telia sniedz atbildi pieteicējam par piekļuves kabeļu kanalizācijai iespējām četrpadsmit darbdienu 
laikā pēc pieteikuma saņemšanas kabeļu kanalizācijai ar trases garumu līdz 100 metriem un 
papildu divas darbdienas par katriem nākamajiem 250 metriem. Telia ir tiesības pagarināt minēto 
termiņu, ja tam ir objektīvi pamatots iemesls, par kuru informē pieteicēju. Atbildei pievieno 
pārbaudes protokolu, ja pieteicējs ir pieprasījis tehnisko iespēju pārbaudi un pārbaudes protokola 
sagatavošanu. 
 
Telia atsaka komersantam piekļuvi kabeļu kanalizācijai, ja: 

− pieteikumā nav sniegta visa prasītā informācija; 

− komersants nav izpildījis maksājumu saistības; 

− pieteikumā norādītajā konkrētajā trasē Telia nevar sniegt piekļuves pakalpojumu sakarā 
ar kanalizācijas kabeļu kanalizācijas pārblīvējumu; 

− vieta konkrētajā trasē ir nepieciešama Telia elektroniskā sakaru tīkla ekspluatācijas 
rezervēm vai attīstības vajadzībām tuvāko 2 gadu laikā; 

− vieta konkrētajā trasē ir rezervēta piekļuves pakalpojuma sniegšanai saskaņā ar cita 
komersanta pieteikumu un nav iespējama vienlaicīga pieteikumu izpilde; 

− pieteikumā norādītā kabeļu kanalizācija pilnībā vai daļēji nav Telia īpašums; 

− pastāv citi šķēršļi piekļuves pakalpojuma sniegšanai, par kuriem Telia informē 
komersantu. 

 

Ja Telia atbilde ir pozitīva, tad tajā norāda informāciju, kas komersantam jāiesniedz līguma par 
piekļuvi kabeļu kanalizācijai noslēgšanai. Līguma projektu Telia sagatavo divu nedēļu laikā pēc 
informācijas saņemšanas un nosūta to komersantam. Pēc līguma saskaņošanas tas tiek abpusēji 
parakstīts. Komersantam atļauts Telia kabeļu kanalizācijā saskaņā ar noslēgto līgumu instalēt un 
ekspluatēt ne vairāk kā vienu sakaru kabeli. 
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Telia neatbild par kanalizācijā ierīkotā komersanta elektronisko sakaru kabeļa ekspluatāciju un 
tehnisko apkopi, ja vien par šī kabeļa uzturēšanu nav noslēgts attiecīgs uzturēšanas līgums.  

 

Tarifi piekļuvei Telia kabeļu kanalizācijai: 

Maksa par piekļuves kabeļu kanalizācijai tehnisko iespēju pārbaudi un pārbaudes protokola 
sagatavošanu. 

 
Trases 
garums 

(m) 

Tarifs  
bez PVN 

(EUR) 

Piekļuves kabeļu kanalizācijai tehnisko iespēju pārbaude 
un pārbaudes protokola sagatavošana 

0 līdz 100 386,00 

Piekļuves kabeļu kanalizācijai tehnisko iespēju pārbaude 
un pārbaudes protokola sagatavošana trasei virs 100 m, 
par katru nākamo metru  

virs 100 0,52 

Norēķinu kārtība: Pēcapmaksa 

Ikmēneša nomas maksa par piekļuvi Telia kabeļu kanalizācijai. 

 
Maksa bez PVN, EUR 

Nomas maksa par trases pirmajiem 100 m, EUR mēnesī 36.44 

Nomas maksa trasei ar garumu virs 100 m, par katriem 
nākamajiem 100 metriem* , EUR mēnesī 

4.28 

*Komersantam pieprasot kabeļu kanalizācijas posma nomu, tiek noteikts kabeļu kanalizācijas 
posma faktiskais garums metros. Posma faktiskais garums metros tiek noapaļots līdz 
nākamajiem pilniem 100m, līdz ar to iegūstot aprēķināto posma garumu.  
Norēķinu kārtība: Abonēšanas maksājums par tekošo kalendāro mēnesi, aprēķina sākot no 
datuma, kas noteikts līgumā, līdz brīdim, kamēr faktiski tiek pārtraukta piekļuves pakalpojuma 
lietošana un atbrīvota kabeļu kanalizācija no komersanta kabeļa, par ko tiek parakstīts 
pieņemšanas – nodošanas akts. 
 

Nodrošinātais papildu kabeļu kanalizācijas tilpums posmos (kabeļu kanalizācija ar 
ievilkšanas  tehnoloģiju): 

 A punkts  B punkts koordinātes LKS-92   

 

KA pie ēkas Maskavas ielā 58, 
Rīgā (56.939787, 24.126615) 

ievads ēkā Elijas ielā 19, 
Rīgā (56.940284, 
24.126734) 507704.01;310690.46 507711.15;310745.79 

 

KA uz Tērbatas ielas pretī ēkai 
Tērbatas ielā 4, Valmierā 
(57.541122, 25.426488) 

ievads ēkā  Tērbatas ielā 
4, Valmierā (57.540927, 
25.426635) 585390.76;378520.70 585400.01;378499.18 

 

Valmiera, Ziloņu iela 
(585114,887;378372,708) 

Valmiera, Ziloņu iela 
(585205,506;378342,919) 585114.89;378372.71 585205,51;378342,92 

 

Torņa iela 1, Cēsis 
(352814.83;576557.53) 

Kabeļu aka pie Torņa 
ielas 1, Cēsis 
(352811.88;576559.88) 576557.53;352814.83 576559.88;352811.88 

 

savienojums ar LDz kabeļu 
kanalizāciju pie Zasulauka 
stacijas Rīgā 
(310872.70;503133.68) 

Kabeļu aka pie Fridriha 
Candera ielas 1, Rīgā 
(310925.62;503075.09) 503133.68;310872.70 503075.09;310925.62 

     

 


