
LMT papildu kabeļu kanalizācija 

Informācija sagatavota atbilstoši Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumu elektronisko 
sakaru nozarē 30.punktam 

Kabeļu kanalizācijas 
tehnoloģijas veids 

Kabeļu kanalizācijas posma, kurā nodrošināts 
papildu kabeļu kanalizācijas tilpums, 

galapunktu X un Y koordinātas 

Viens galapunkts Otrs galapunkts 

Kabeļu kanalizācija, kas 
paredzēta kabeļu ierīkošanai 

ar iepūšanas tehnoloģiju 

X5051545 
Y308567 

X505170 
Y308621 

X557164 
Y277211 

X557286 
Y277194 

X663754 
Y198084 

X696174 
Y198951 

 

Pieteikumu par piekļuvi LMT kabeļu kanalizācijai Pieteicējs nosūta brīvā formā uz e-

pasta adresi: kanceleja@lmt.lv, norādot: 

1) kabeļu kanalizācijas posma, kurā pieteicējs lūdz iespēju izmantot papildu 

kabeļu kanalizācijas tilpumu, koordinātas; 

2) kabeļu kanalizācijas posma punktos plānotos tehniskos risinājumus savas 

trases posma turpinājumam; 

3) plānotā kabeļa marku un diametru ierīkošanai LMT kabeļu kanalizācijā; 

4) plānotā kabeļa uzmavu skaitu ierīkošanai LMT kabeļu kanalizācijā, uzmavu 

marku un plānotā novietojuma vietu; 

5) vēlamo piekļuves kabeļu kanalizācijai sākuma datumu; 

6) citu informāciju, kuru pieteicējs uzskata par nepieciešamu.  

Pakalpojuma saņemšanas kārtība 

Pēc Pieteikuma saņemšanas LMT veic pieslēguma vietas izpētes darbus (teorētisko 

izpēti un tehnisko apsekošanu), ņemot vērā iesniegto dokumentāciju un praktiskās 

kabeļu kanalizācijas vietas pieejamību attiecīgajā posmā. Ja pieslēguma vietas 

izpētes rezultāti ir pozitīvi un ir apmaksāti LMT izdevumi par veiktajiem pieslēguma 

vietas izpētes darbiem, LMT un Pieteicējs slēdz vienošanos atbilstoši normatīvajiem 

aktiem, uz termiņu ne īsāku kā 1 gads.  

Pieslēguma vietas izpētes darbi 
Vienreizējs maksājums. Tiek noteikts 
atbilstoši izpētes faktiskajām izmaksām 
katrā gadījumā atsevišķi, nepārsniedzot 
750,00 EUR bez PVN. 

 
 

Uzraudzības darbi 
Vienreizējs maksājums. Tiek noteikts 
atbilstoši faktiskajām izmaksām. 
Stundas likme 50,00 EUR bez PVN. 

 
 

Ierīkošanas darbi 
Atbilstoši nepieciešamībai. Vienreizējs 
maksājums. Tiek noteikts atbilstoši 
faktiskajām izmaksām. 

 
 

 
Tarifs mēnesī par 1 m, EUR bez PVN 

Rīgā Ārpus Rīgas 

Kabeļu kanalizācijas noma* 0,80 0,50 

* Norēķinu kārtība: priekšapmaksa. Tarifam tiks piemērots gada inflācijas koeficients saskaņā 

ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem. 

mailto:kanceleja@lmt.lv


Pieejamās ietilpības noteikšanas metodika: kabeļu kanalizācija (diametrs 40mm) ar 

iepūšanas tehnoloģiju, iespēja iepūst vēl vienu kabeli. 
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