
                                       

    

           

              

Ar šo SIA JAUNMĀRAS, reģ.  Nr. 44101030999 kā saistīto iekārtu īpašnieks Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas 2022.gada 15.septembra lēmuma Nr. 1/22 “Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi elektronisko 

pakalpojumu nozarē” izpratnē nosaka tehniskos parametrus un vispārējos tehniskos noteikumus, kādi tiek 

nodrošināti piekļuvei Īpašnieka kabeļu kanalizācijas trasei kabeļtīklu ierīkošanai. 

 

Par saistītajām iekārtām: 

1. Saistītās iekārtas veids: Kabeļu kanalizācijas trase 

2. Saistītās iekārtas (būves) kadastra apzīmējums: 42460090446001 

3. Saistītās iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2017 

4. Saistītās iekārtas reģistrēšanas datums: 28.08.2015 

5. Saistītās iekārtas atrašanās vieta: Bebru ceļš, kad. apz. 92460090645 

Purvi, kad.apz. 42460090784 

Purvi, kad.apz. 42460090315 

Jaunmāras, kad.apz. 42460090516 

Jaunmāras, kad.apz. 42460090677 

6. Saistītās iekārtas trašu garums: 8438 m 

7. Saistītās iekārtas izvietojums: Atbilstoši zemāk izvietotajai shēmai 

8. Saistītās iekārtas tehnoloģijas veids: Kabeļu kanalizācija paredzēta optisko šķiedru kabeļu 

ierīkošanai ar ievilkšanas tehnoloģiju  

9. Tehniskās prasības: Kabeļu kanalizācijas trašu cauruļu diametrs 40 mm, 

atzari uz gruntsgabaliem 32 mm, kabeļu akas 

PEH/KKS1 D 1000, optisko šķiedru kabeļa 

savienojumu kameras EVO TC900/700/450 

10 Kabeļu kanalizācijas pieejamais tilpums  0 % 

11. Kabeļu kanalizācijas rezervētais /izmantotais 

tilpumsaistīto iekārtu Īpašnieka vajadzībām  

100 % 

Par Pieteikumiem piekļuvei saistītajām iekārtām  

12. Piekļuves saistītām iekārtām pieteikumā 

iekļaujamā minimālās  tehniskās informācijas 

pakete 

Īpašnieks pēc pieteicēja pieprasījuma izveido darba 

grupu piekļuves kabeļu kanalizācijai tehnisko iespēju 

novērtēšanai. Īpašnieks pēc pieteicēja pieprasījuma 

darba grupas sastāvā iekļauj pieteicēju. Minimālā 

pakete: 

1. Plānotās izmantojamās kabeļu kanalizācijas 

trases garumi, adrese un atrašanās vietu 

apraksti plānotie tehniskie risinājumi savas 

trases turpinājumam; 

2. Plānotā izmantojamā kabeļu kanalizācijas 

tehnoloģija; 



3. Plānotā kabeļu skaita trases posmos, kabeļu 

marka un diametrs; 

4. Plānotās uzmavu skaits kabeļu kanalizācijā, 

uzmavu marka un novietojumu vieta 

13. Nomas maksa par optisko šķiedru kabeļa 

izvietošanu kabeļu kanalizācijas trasē 

Atbilstoši tāmei pēc jauna projekta izstrādes un 

izbūves  izmaksu aprēķināšanas 

14. Atbildes uz Pieteikumu sniegšanas noteiktais 

termiņš 

14 dienu laikā 

Īpašniekam ir tiesības pagarināt šo termiņu, ja tam ir 

objektīvi pamatots iemesls, par kuru īpašnieks 

informē pieteicēju. 

Ja īpašnieks objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt 

piekļuvi kabeļu kanalizācijai, īpašnieks sniedz 

pieteicējam pamatotu atteikumu. 

 

Kabeļu Kanalizācijas shēma Amatciema 

Bebru ceļš (kad. apz. 92460090645), Purvi (kad.apz. 42460090784), Purvi (kad.apz. 42460090315) 

Jaunmāras (kad.apz. 42460090516), Jaunmāras (kad.apz. 42460090677) 

 

"DRIEŽAS"

"CAUNAS"

"NORAS"

"GUNDEGAS"

"RASENES"

"PŪPĒŽI"

"SAMTEŅI"

"EZERPUTNI"

"SĒRMŪKŠĻI"

"SVILPJI"


