
 

 

Ierobežotas pieejamības ārēja informācija 

Tehniskie noteikumi Nr. PN-41948 
 

Izsniegšanas datums: 2019.gada 25.jūnijs 

 
Pieprasītājs: SIA “Hanza-Elektro”, 1905. gada iela 7, Koknese, 28661777 Rihards Krauklis 
Objekta adrese: Irši no mājām “Saulstari” līdz mājām “Ābelītes”, Iršu pagasts, Kokneses novads 
Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:  
“Ielu apgaismojuma izbūve gar autoceļu V922 Vecbebri-Irši no mājām “Saulstari” līdz mājām 
“Ābelītes”, Irši, Iršu pagasts, Kokneses novads” būvprojekta izstrādei. 
 
Paskaidrojums: Dotajā teritorijā atrodas SIA Tet/Lattelecom komunikācijas. 
 
Veicamo darbu apraksts, TN izpildes nosacījumi: 
 
1. Projektu izstrādāt uz saskaņota, aktuāla topogrāfiskā plāna. 
2. Atbilstoši LR Aizsargjoslu likuma un LR Elektronisko sakaru likuma prasībām - projektā paredzēt 

SIA Tet esošo sakaru tīklu saglabāšanu un aizsardzību 
3. Ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumus Nr. 574 par Latvijas būvnormatīvu LBN 

008-14 „Inženiertīklu izvietojums”. 
4. Grunts izstrāde sakaru komunikāciju aizsardzības joslā, pielietojot mehānismus nedrīkst 

pārsniegt 0.3m, ja tas nav iespējams, paredzēt komunikāciju padziļināšanu vai papildus 
aizsardzības risinājumus. 

5. Ja esošo sakaru tīkla elementu drošības un saglabāšanas  prasības nav iespējams izpildīt, tad 
jāizstrādā tehniskais projekts par esošo sakaru tīklu pārvietošanu. 
Pirms tehniskā projekta saskaņošanas nepieciešams noslēgt vienošanos ar SIA Tet par esošā 
sakaru tīkla pārvietošanu. 

6. Tīkla pārslēgšanas darbu veikšana atļauta tikai SIA „Tet”  grupas uzņēmumam SIA „Citrus 
solutions”. Pārslēgšanas darbu veikšanai , pirms pārvietošanas darbu sākuma noslēgt līgumu. 
Par līguma noslēgšanu un konsultācijām vērsties  sadarbiba@citrus.lv 

7. TN derīgi 1 gadu. Papildus nepieciešamā tehniskā informācija saņemama SIA “Tet” PPUD ARN 
JPAG, Jaunā iela 16, Jēkabpilī. 

 
Piezīmes: Saskaņā ar LR likumu „Elektronisko sakaru likums” III nodaļas, 18. panta, 4. apakšpunktu, 
elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā 
nekustamā īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem. 
 
Augstāk minēto darbu izpildei nepieciešama projekta izstrāde. Projektēšanas un izbūves darbi 
veicami saskaņā ar SIA “Tet” tehniskajiem standartiem. Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot 
ar SIA “Tet”: 
 
1. Inspektoru pieņemšanas vietās- apraksts www.lattelecom.lv/uzraugi 
2. Vai elektroniskā vidē: http://uzraugi.tet.lv 

 
 
SIA „Tet” Tīkla uzraudzības inspektors:  Rolands Brakovskis-Vaivods, 26654071 
 
 
Dokuments un tā saistītie pielikumi ir sagatavoti PDF, vai EDOC datnes formātā. 
Elektroniskā vidē veidotās EDOC datnes saturs veido vienotu dokumentu, kura satura sastāvdaļas nav 
atdalāmas, vai atsevišķi tās vērtējamas kā nepilnīgas. 
Datnes autentiskumu apliecina elektroniskais paraksts, tas pārbaudāms www.eparaksts.lv 
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