
 

Saistīto iekārtu piekļuves pakalpojumu tarifi 

 
1. Maksa par teorētisko tehnisko iespēju izpēti (Tehniskā ekspertīze): 

Pakalpojums Maksa bez PVN, EUR 

Maksa par kabeļa izvietošanas Pakalpojumu 
sniedzēja kabeļu teorētisko tehnisko izpēti trasei ar 
garumu līdz 1000 m, EUR par pasūtījumu  

277.20 

 

Maksa par kabeļa izvietošanas Pakalpojumu 
sniedzēja  kabeļu kanalizācijā teorētisko tehnisko 
izpēti trasei ar garumu virs 1 km, EUR par 100 m  

Piezīme: 1000 m garumu pārsniedzošajai trases 
daļai, kura nesasniedz pilnus 100 m, tiek piemērots 
tarifs par 100 m  

27.72 

 

 
 
Norēķinu kārtība: priekšapmaksa 
 

2. Maksa par praktisko tehnisko iespēju apsekošanu: 

Pakalpojums Maksa bez PVN, EUR  

Maksa par kabeļa izvietošanas Pakalpojumu 
sniedzēja kabeļu kanalizācijā praktisko tehnisko 
apsekošanu trasei ar garumu līdz 250 m, EUR par 
pasūtījumu  

577.50 

Akas izpilddokumentācijas sagatavošana ar akas 
sienu izklājumu fotofiksāciju trasei ar garumu virs 250 
m, EUR par katriem nākamajiem 100m  

123 

 

Buksiera ievilkšana kabeļu kanalizācijā trasei ar 
garumu virs 250 m, EUR par metru  

1.08 
 

 
 

 Nav norādīti maksājumi, kas veicami par trešo pušu saskaņojumu iegūšanu 
darbu veikšanai. 

 
Norēķinu kārtība: priekšapmaksa 
 

3. Maksa par praktiskās tehniskās apsekošanas sagatavošanas darbiem 

 

Pakalpojums Maksa bez PVN, EUR 

Akas lūkas metinājuma atgriešana, EUR par aku  34.16 

 

Kabeļu kanalizācijas aku tīrīšana, EUR par aku  267.56 

 

Ūdens atsūknēšana no kabeļu kanalizācijas akām, 
EUR par aku  

55.18 

 



 

Akas lūkas aizmetināšana, EUR par aku  46.02 

 

 Maksa par konkrēta kabeļu kanalizācijas posma TA sagatavošanas darbiem 
tiek aprēķināta, balstoties uz darbu tarifiem atbilstoši reālajai situācijai un 
faktiski veiktajiem darbiem. 
 
 

Norēķinu kārtība: priekšapmaksa 

 
4. Ikmēneša nomas maksa 

Pakalpojums  Maksa bez PVN, EUR  

Nomas maksa par kabeļa izvietošanu Pakalpojumu 
sniedzēja kabeļu trasē ar garumu līdz 1000 m, 
kabelim ar diametru līdz 20 mm, 
EUR/posms/mēnesī. 

84.20 

 

Nomas maksa par kabeļa izvietošanu Pakalpojumu 
sniedzēja kabeļu trasē ar garumu virs 1000 m, par 
katriem nākamajiem 100 metriem, kabelim ar 
diametru līdz 20 mm, EUR par katriem nākamajiem 
100m/mēnesī 

8.42 

 

Nomas maksa par kabeļa izvietošanu Pakalpojumu 
sniedzēja kabeļu trasē ar garumu līdz 1000 m, 
kabelim ar diametru virs 20 mm, 
EUR/posms/mēnesī 

109.50 

Nomas maksa par kabeļa izvietošanu Pakalpojumu 
sniedzēja kabeļu trasē ar garumu virs 1000 m, par 
katriem nākamajiem 100 metriem, kabelim ar 
diametru virs 20 mm, EUR par katriem nākamajiem 
100m/mēnesī 

10.95 

Maksa par kabeļu kanalizācijas caurules nomu 
Pakalpojumu sniedzēja kabeļu trasē ar garumu līdz 
1000 m, EUR/posms/mēnesī 

298.21 

 

Maksa par kabeļu kanalizācijas caurules nomu 
Pakalpojumu sniedzēja kabeļu trasē ar garumu virs 
1000 m, EUR par katriem nākamajiem 100m/mēnesī 

29.82 

 

Maksa par kabeļu kanalizācijas akas nomu vienai 
caurulei, EUR mēnesī 

9.70 

 


