
Informācija par papildu kabeļu kanalizācijas tilpumu Saskaņā ar Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumu elektronisko sakaru nozarē 30.3.punktu, publicējam 

sekojošu informāciju par kabeļu kanalizācijas papildu tilpumu:  

1. AS Balticom kabeļu kanalizācijas būvniecības un rekonstrukcijas gaitā nodrošināja kabeļu kanalizācijas papildu tilpumu saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 

69.pantu un Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumu elektronisko sakaru nozarē 47.punktu (vietās, kur dublējošas infrastruktūras izbūve ir fiziski neiespējama 

vai ekonomiski neefektīva);  

2. Informācija par kabeļu kanalizācijas posmiem ar ievilkšanas tehnoloģiju, kur minētajos gadījumos (vietās, kur dublējošas infrastruktūras izbūve ir fiziski 

neiespējama vai ekonomiski neefektīva) tika nodrošināts papildu tilpums, ir iekļauta tabulā zemāk. Lūdzam ņemt vērā, ka informācija atlasīta automātiski no AS 

Balticom  tīkla informācijas sistēmām un iespējamas neprecizitātes. 

 

N.p.k. Posma ID Sākumpunkta koordināta X Sākumpunkta koordināta Y Beigu punkta koordināta X Beigu punkta koordināta Y 

1 KK111735TD0110IVT18195D01 511881 308614 511665 309416 

2 KK130533TD0040IVT011913D01 509167 307020 509157 306968 

3 KK130530TD0110IVT071516D01 502939 320739 503071 320843 

4 KK181215TD0110IVT18195D01 510763 309497 511665 309416 

5 KK201222TD0110IVT0422124D01 513279 311289 513425 311986 

6 KK201240TD0110IVT050969D01 513475 311145 514151 313134 

7 KK130131TD0110IVT210511D01 514611 314479 514970 314567 

8 KK102089TD0110IVT171516D01 500247 312227 500337 311713 

9 KK05145TD0110IVT091726D01 501532 311372 502064 310724 

10 KK17151TD0110IVT17153D01 514993 311420 515051 311420 

11 KK1301190TD0110IVT1301192D01 509819 309640 509838 309589 

12 KK032017TD0110IVT1301431D01 514031 305043 513216 305735 

 

 

 

 



Tarifi piekļuvei AS Balticom 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 m - 300,00 EUR, par katru nākamo metru virs 100 m -  

0,50 EUR.  

Ikmēneša nomas maksa par piekļuvi kabeļu kanalizācijai.  

Nomas maksa par trases pirmajiem 100 m, EUR mēnesī sākot no 50.00 – 1000.00 atkarīgi no kanalizācijas atrašanas vietas, par katriem nākamajiem 100 metriem , 

EUR mēnesī cena sākot no 50.00 – 1000.00 atkarīgi no kanalizācijas atrašanas vietas. 

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. 


