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1 Ievads
1.1
SIA „Tet” (turpmāk- Tet) saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumu
pamatpiedāvājums (turpmāk - Pamatpiedāvājums) izstrādāts un publicēts saskaņā ar:
1.1.1 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – SPRK) padomes
04.10.2018. lēmumu Nr. 115 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lattelecom” būtisku
ietekmi vairumtirdzniecības līmeņa vietējas piekļuves fiksētā vietā tirgū un plašpatēriņa produktu
vairumtirdzniecības līmeņa centralizētas piekļuves fiksētā vietā tirgū”;
1.1.2 SPRK padomes 19.12.2013. lēmumu Nr. 244 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Lattelecom” būtisku ietekmi piekļuves vairumtirdzniecības (fiziskā) tīkla infrastruktūrai (ieskaitot
kopējo vai pilnībā atsaistīto piekļuvi) fiksētā atrašanās vietā tirgū”;
1.1.3 SPRK padomes 31.01.2007. lēmumu Nr.23 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Lattelecom” būtisku ietekmi atsaistītas piekļuves (t.sk. daļējas piekļuves) metāliskajām
abonentlīnijām un to segmentiem, lai nodrošinātu platjoslas datu pārraides un balss pārraides
pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā, tirgū”;
1.1.4 „Noteikumiem par piekļuvi saistītām iekārtām”, kas apstiprināti ar SPRK padomes
14.07.2016. lēmumu Nr.1/12 un grozīti ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr.1/26;
1.1.5 „Piekļuves, saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas, piekļuves datu plūsmai un atsaistītas
piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājuma noteikumiem”, kas apstiprināti ar SPRK padomes
04.10.2018. lēmumu Nr.1/25;
1.2
Tet sniedz saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumus elektronisko sakaru
komersantiem, kas reģistrēti saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (turpmāk –
Komersanti), pamatojoties uz starp Tet un Komersantu noslēgtu „Līgumu par saistītu iekārtu
kopīgas izmantošanas pakalpojumiem” (turpmāk – Līgums) un Līgumā noteiktā kārtībā
Komersanta iesniegtiem pieteikumiem, ņemot vērā Tet tehniskās un finansiālās iespējas.
1.3
Saskaņā ar punktā 1.1 minētajiem dokumentiem un atbilstoši Tet publiskā elektronisko
sakaru tīkla infrastruktūrai, Tet nodrošina saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas
vairumtirdzniecības pakalpojumus:
1.3.1

Kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā;

1.3.2

Kabeļa izvietošana stabos.

1.4
Punktos 1.3.1 un 1.3.2. minētie pakalpojumi pieejami arī kā vairumtirdzniecības papildu
pakalpojumi atvilces vajadzībām.
1.5
Saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumi saskaņā ar punktā 1.1.5 minētā
dokumenta prasībām ir pasūtāmi izmantojot informācijas rīku (turpmāk tekstā - IT rīks) ar tajā
esošām pakalpojumu pasūtījumu formām.
1.6
Komersants var iepazīties ar Tet tehniskajiem standartiem, kuri jāievēro, veicot darbus
Tet infrastruktūrā, un norādīti šajā Pamatpiedāvājumā.
1.7
Šajā Pamatpiedāvājumā iekļauti saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumu
noteikumi un nosacījumi, to sniegšanas kārtība un tarifi, kas saistoši, noslēdzot Līgumu ar
Komersantu un sniedzot un saņemot saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumus.
1.8
Tet ir tiesības izdarīt grozījumus Pamatpiedāvājumā normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā bez iepriekšējas informēšanas un saskaņošanas ar Komersantiem. Grozījumi
noslēgtajos Līgumos tiek izdarīti vienojoties ar Komersantu.
1.9
Līdz ar šīs pamatpiedāvājuma redakcijas publicēšanu spēku zaudē pamatpiedāvājuma
4.redakcija, kas publicēta 2017. gada 10. jūlijā.
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2 Pakalpojuma „Kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā”
apraksts
2.1
Pakalpojuma „Kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā” (turpmāk – šīs nodaļas ietvaros –
Pakalpojums) ietvaros Tet par maksu nodod Komersantam lietošanā vietu Tet piederošas
kabeļu kanalizācijas trasē no punkta A līdz punktam B, kur punkts A un B var būt noteikta kabeļu
kanalizācijas posma aka vai savienojuma kaste, vai kanalizācijas ievads ēkā vai skapī, vai
kabeļu kanalizācijas nobeiguma punkts pie staba, torņa, masta vai kabeļu kanalizācijas caurules
gals gruntī, Komersanta elektronisko sakaru kabeļu ierīkošanai un ekspluatācijai.
2.2
Kabeļu kanalizācijas trases garumu nosaka summējot kanalizācijas posmus, izmantojot
kabeļu kanalizācijas informāciju no Tet ĢIS sistēmas.
2.3
Komersantam ir tiesības izmantot Pakalpojumu tikai nākamās paaudzes piekļuves
kabeļtīklu ierīkošanai, neatkarīgi no elektronisko sakaru pakalpojuma, kādu tas plāno sniegt, kā
arī atvilces vajadzībām, ja ar Komersantu ir noslegts līgums par piekļuves datu plūsmai
pakalpojumiem vai par atsaistītas piekļuves abonentlīnijai pakalpojumiem.
2.4

Pakalpojuma nodrošināšanas procesa etapi jeb Pakalpojuma komponentes:

2.4.1

Teorētiskā tehniskā izpēte (turpmāk - TTI);

2.4.2 Praktiskā tehniskā izpēte (turpmāk - PTI), t.i. auklas ievilkšana starp punktiem A un B
pozitīva PTI slēdziena gadījumā;
2.4.3

Vietas noma kabeļu kanalizācijā.

2.5
Katra Pakalpojuma nodrošināšanas procesa etapa jeb Pakalpojuma komponentes
ietvaros veicamās aktivitātes un tarifi noteikti šī Pamatpiedāvājuma Pielikumā Nr 2.
2.6
Kabeļa izvietošanas kabeļu kanalizācijā TTI, PTI un Nomas maksas aprēķinam, ņemot
vērā katrā trases posmā izvietoto kabeļu skaitu, var tikt summētas divas vai vairākas
Komersanta kabeļu trases. Summēšanas nosacījumi:
−

summējamās trases ir iekļautas vienā pieteikumā, norādot ka pieteikumā ir iekļautas
saistītas trases;

−

summējamās trases ir saistītas ar kanalizācijas aku vai kanalizācijas posmu (trasēm ir
kopīga kanalizācijas aka vai kanalizācijas posms);

−

summēto trases garumu noapaļo līdz nākamajiem pilniem 100m;

−

trašu summētais garums nepārsniedz 1000 m.

2.7
Pasūtot TTI, Tet to veic tādā pašā termiņā kā savām struktūrvienībām. Atkarībā no
kabeļu kanalizācijas trases garuma, Tet veic TTI saskaņā ar sekojošiem termiņiem, neskaitot
pasūtījuma saņemšanas dienu un atbildes sniegšanas dienu:
2.7.1

trases garums līdz 1000m – 1 darba dienas laikā;

2.7.2

par katriem nākamajiem līdz 1000m - papildus 1 darba diena.

2.7.3 Ja TTI pieteikums iesniegts brīvdienā vai darba dienā pēc plkst. 15:00, tad par
saņemšanas dienu tiek uzskatīta nākamā darba diena.
2.8
TTI ietvaros tiek veikta Komersanta pieteikuma datu pārbaude, pieprasītās trases datu
salīdzināšana ar Tet tīkla informācijas datubāzēm, pieprasītās trases posmu īpašumtiesību
statusa pārbaude, pieprasītās trases posmu salīdzināšana ar Tet tīkla attīstības plānu
informāciju, teorētiskās izpētes slēdziena sagatavošana un praktiskās tehniskās izpētes tāmes
sastādīšana.
2.9
Tet veic PTI tādā pašā termiņā, kā savām struktūrvienībām. Atkarībā no kabeļu
kanalizācijas trases garuma, Tet veic PTI saskaņā ar sekojošiem termiņiem, kas tiek aprēķināti
sākot no darba dienas, kas seko PTI priekšapmaksas rēķina apmaksas dienai, kas ir diena, kad
nauda ir saņemta Tet kontā, un neskaitot atbildes sniegšanas dienu:
2.9.1

trases garums līdz 100 m – 14 darba dienu laikā;

3

2.9.2

trases garumam virs 100m - par katriem nākamajiem 250m papildus 2 darba dienas;

2.9.3

Minētie termiņi ir saistoši, ja PTI notiek atsevišķi no kabeļa ierīkošanas.

2.10 Ja Tet neievēro punktā 2.7 un punktā 2.9 minētos termiņus, izņemot gadījumus, kas
minēti punktā 2.11, tad pēc Komersanta rakstiska pieprasījuma Tet maksā pakalpojuma līmeņa
līgumsodu saskaņā ar Pielikumu Nr 4.
2.11 Tet var pagarināt PTI termiņu, ja tam ir objektīvi pamatoti iemesli, par kuriem Tet informē
Komersantu:
2.11.1 darba veikšanai neatbilstoši klimatiskie apstākļi (punkts 6.11);
2.11.2 kabeļu kanalizācijas trasē ir bojāti kabeļu kanalizācijas kanāli un jāizvēlas alternatīvs
maršruts, ja tāds ir iespējams un izmaiņas jāsaskaņo ar Komersantu;
2.11.3 kabeļu kanalizācijas trasē kādā no posmiem ir jānovērš kabeļu kanalizācijas kanālu
bojājums vai jānovērš kanālu pārblīvējums par ko iepriekš nebija zināms;
2.11.4 ja darbu veikšanai vajadzīgs saskaņojums ar valsts vai pašvaldību iestādēm, vai
īpašniekiem un saskaņojuma saņemšana tiek kavēta.
2.12 Ja Komersants izvēlas kabeļa ierīkošanu pasūtīt Tet, tad iespējams izvēlēties
pasūtīšanu veikt vienlaicīgi ar PTI vai vēlāk PTI atbildes derīguma termiņa laikā.
2.13 Ja Komersants izvēlas kabeli ierīkot pats vai to uzticēt citam savam apakšuzņēmējam,
tad, PTI pieteikuma formā jāatzīmē, ka nepieciešami tehniskie noteikumi un pēc pozitīvas PTI
atbildes 10 darba dienu laikā tie tiek nosūtīti pieteikumā norādītajai Komersanta
kontaktpersonai. Komersants ierīkojot kabeli Tet kabeļu kanalizācijā ievēro tehnisko noteikumu
prasības un atbilstošo normatīvo aktu un standartu prasības.
2.14 Ja Komersants kabeļa ierīkošanu pasūta Tet vai pasūta PTI kopā ar kabeļa ierīkošanu,
tad kabeļa ierīkošanas maksa tiek aprēķināta saskaņā ar Pielikumā Nr. 2 esošajiem tarifiem.
2.15 Ja PTI un kabeļa ierīkošanas laikā tiek veikti PTI sagatavošanas darbi, tad to apmaksu
Komersants veic saskaņā ar Tet izrakstīto rēķinu par faktiski veiktajiem darbiem.
2.16

Ja Komersants pasūta Tet kabeļa ierīkošanas darbus, tad Komersants:

2.16.1 nodrošina kabeli, kabeļa marķējumu un, ja nepieciešams, uzmavas un / vai citus
materiālus, ja vien Komersants ar Tet nav vienojušies savādāk, materiāli, ko nenodrošina
Komersants tiek iekļauti kabeļa ierīkošanas maksā;
2.16.2 Pieteikumā norāda galapunktos nepieciešamās kabeļa
nepieciešamo cilpu vai rezervju garumus kabeļu kanalizācijas akās;

rezerves

garumus,

2.16.3 līdz ierīkošanas darbu uzsākšanai nodrošina saskaņojumus un atļauju no ēku īpašnieka
/ apsaimniekotāja, adresēs, kur tiks veikta kabeļa ierīkošana;
2.16.4 IT rīkā norādītā Komersanta kontaktpersona atbild par Komersanta kabeļa un
nepieciešamo materiālu nogādāšanu un nodošanu Tet pārstāvim pirms kabeļa ierīkošanas
darbu uzsākšanas, ja vien Tet un Komersants nav vienojušies savādāk.
2.17 Kabeļa ierīkošana kabeļu kanalizācijā neparedz Komersanta kabeļa ierīkošanu ārpus
kabeļu kanalizācijas. Ja tādi darbi tiek veikti, tad par tiem tiek aprēķināta atsevišķa maksa.
2.18 Par kabeļa ierīkošanu kabeļu kanalizācijā Komersants maksā priekšapmaksu 100%
apmērā. Pēc darbu pabeigšanas Komersants apmaksā rēķinu par papildus darbiem un
materiāliem, ja tādi ir radušies.
2.19 Ja veicot PTI tiek konstatēts, ka kabeļa ierīkošana nav iespējama bloķētu kabeļa
kanalizācijas kanālu dēļ vai kabeļu kanalizācijas kanālu aizņemtības dēļ un ir jāveic kabeļu
kanalizācijas remonts vai jānovērš kabeļu kanalizācijas pārblīvējums, tad Tet pēc Komersanta
pieprasījuma novērtē veicamo darbu izpildes termiņus un aprēķina veicamo darbu izmaksas.
Tet vienojas ar Komersantu par darbu apmaksājamo daļu. Laiks, kurā Tet vienojas ar
Komersantu par darbu apmaksu un realizē bojājuma un pārblīvējuma novēršanu, netiek skaitīts
punktā 2.9 norādītājā termiņā.

4

2.20 Ja Komersants ir piekritis kabeļu kanalizācijas bojājuma novēršanas vai pārblīvējuma
novēršanas darbu apmaksai, tad Tet un Komersants vienojas par citu PTI izpildes termiņu vai
citu nomas termiņa sākuma datumu, ja PTI tika pasūtīta kopā ar kabeļa ierīkošanu. Ja Tet un
Komersants nevienojas par darbu apmaksu, tad Pakalpojums tiek atteikts.
2.21 Komersanta kabeļa ierīkošanas darbus un/vai auklas ievilkšanas darbus Tet atsāk pēc
kabeļu kanalizācijas kanālu remonta, vai pārblīvējuma novēršanas darbu apmaksas saskaņā
pušu vienošanos par izmaksu segšanu.
2.22 Tet uzsāk Pakalpojuma sniegšanu kabeļu kanalizācijas trasē, tas ir, nodod Komersanta
lietošanā par samaksu, saskaņā ar punktu 2.29, vietu kabeļu kanalizācijā, pēc tam, kad Tet ir
veicis TTI un PTI, t.sk. konkrētajā kabeļu kanalizācijas trasē ir ievilkta aukla kabeļa ierīkošanai
kabeļu kanalizācijā vai ierīkots kabelis (ja PTI tiek veikta vienlaicīgi ar kabeļa ierīkošanu).
2.23 Ja Komersants pasūta PTI kopā ar kabeļa ierīkošanu, tad IT rīkā vienlaicīgi ir jānoformē
PTI pieteikums un Nomas pieteikums. Ja IT rīkā netiek iesniegts Nomas pieteikums, tad PTI un
kabeļa ierīkošanas darbi netiek uzsākti. Vienlaicīgi ar PTI pieteikumu iesniegtā Nomas
pieteikumā norādītais nomas pakalpojuma vēlamais uzsākšanas datums ir informatīvs, jo
pakalpojuma vietas noma kabeļu kanalizācijā sniegšana tiek uzsākta saskaņā ar punktu 2.29.1.
2.24 Ja Komersants kabeļa ierīkošanu veic pats vai uztic citam savam apakšuzņēmējam, tad
kabeļa ierīkošanas darbus Komersants var uzsākt pēc Nomas pieteikumā norādītā “Kabeļu
kanalizācijas nomas pakalpojuma vēlamā uzsākšanas datuma”. Ja datums Nomas pieteikumā
nav norādīts, tad Nomas pieteikums automātiski stājas spēkā pēc 60 (sešdesmit) kalendārām
dienām. Kabeļa ierīkošanas uzsākšanai nepieciešams izpildīt šādus nosacījumus:
2.24.1 Komersantam jāiesniedz informācija par izvēlēto kabeļa ierīkošanas darbu veicēju
atbilstību punkta 11.3 prasībām;
2.24.2 Komersantam ar Tet jānoslēdz darbu uzraudzības pakalpojuma līgums (Pielikums Nr.
6);
2.24.3 Komersantam jāpieprasa Tet tehniskie noteikumi saskaņā ar kuriem jāizstrādā un
jāsaskaņo kabeļa ierīkošanas projekts;
2.24.4 Komersantam jāpiesaka plānotie darbi saskaņā ar šī Pamatpiedāvājuma 9. sadaļu.
2.25 Komersants veicot ierīkotā kabeļa ekspluatācijas, rekonstrukcijas un remonta darbus
piesaka plānotos darbus kabeļu kanalizācijā un Tet darbu uzraudzību. Ierīkotā kabeļa
ekspluatācijas darbu veikšanai Tet nodrošina darbu uzraudzību.
2.26

IT rīkā noformētais Nomas pieteikums tiek sagatavots kā Līguma pielikums.

2.27 Komersantam atļauts kabeļu kanalizācijas trasē saskaņā ar katru Nomas pieteikumu
ierīkot un ekspluatēt:
2.27.1 ja trases garums ir virs 1000m, tad ne vairāk kā vienu sakaru kabeli;
2.27.2 ja ir summētas kabeļu trases, tad trašu kopējos kabeļu kanalizācijas posmos kabeļu
skaits var būt vairāk par vienu.
2.28 Komersantam ir tiesības pēc jebkura Pakalpojuma nodrošināšanas procesa etapa
izpildes saskaņā ar Līguma noteikumiem atteikties no turpmākas Pakalpojuma saņemšanas,
veicot apmaksu par faktiski izpildītajiem un veiktajiem darbiem un sniegtajiem Tet un trešo
personu pakalpojumiem. Gadījumos, kad ir veikta Komersanta kabeļa ierīkošana, tad atteikties
no Pakalpojuma saņemšanas iespējams pēc kabeļa izņemšanas no kabeļu kanalizācijas.
2.29

Pakalpojums tiek uzskatīts par piegādātu un tā sniegšana uzskatāma par uzsāktu:

2.29.1 ja PTI notiek kopā ar kabeļa ierīkošanu vai kabeļa ierīkošana ir pasūtīta Tet, tad
Pakalpojuma ikmēneša maksu aprēķina sākot no nākamās dienas pēc kabeļa ierīkošanas, kad
Komersantam ir nosūtīta ierīkotā kabeļa dokumentācija;
2.29.2 ja kabeli ierīko Komersants, tad sākot no “Kabeļu kanalizācijas nomas pakalpojuma
vēlamā uzsākšanas datuma”, kuru Komersants norāda Nomas pieteikumā. Nomas uzsākšanas
datums nevar būt vēlāks kā 60. (sešdesmitā) kalendāra diena, skaitot no Nomas pieteikuma
iesniegšanas IT rīkā dienas.
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2.30 Tet kabeļu kanalizācijā Komersantam atļauts ierīkot optisko kabeli, kas paredzēts
elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai un saskaņā ar ražotāja specifikāciju ir
paredzēts ierīkošanai pazemes kabeļu kanalizācijā, kā arī atbilst uzņēmuma tehniskā standartā
TS11001-010 “Prasības kabeļu kanalizācijas optiskajiem kabeļiem” noteiktajām prasībām
kabeļa mehāniskām īpašībām.
2.31 Pakalpojuma lietošanas ikmēneša maksu saskaņā ar šajā Pamatpiedāvājumā un
Līgumā noteiktajiem tarifiem, aprēķina sākot no datuma, kas noteikts saskaņā ar punktu 2.29.
līdz brīdim, kamēr faktiski tiek pārtraukta Pakalpojuma lietošana un atbrīvota kabeļu
kanalizācijas trase, par ko tiek parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.
2.32 Komersants savu kabeli var izņemt no Tet kabeļu kanalizācijas, piesakot kabeļa
demontāžas darbus un Tet darbu uzraudzību. Par kabeļa izņemšanas faktu tiek sastādīts
pieņemšanas – nodošanas akts, kas ir par pamatu Pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanai.
2.33 Tet neatbild par kabeļu kanalizācijas trasē ierīkoto Komersanta elektronisko sakaru
kabeļa ekspluatāciju un tehnisko apkopi, ja vien par šī kabeļa uzturēšanu nav noslēgts attiecīgs
uzturēšanas līgums.
2.34 Komersants, lietojot Pakalpojumu, nedrīkst traucēt citu kabeļu kanalizācijā izvietoto Tet
un trešo personu sakaru kabeļu un/vai iekārtu darbību un nodarīt tiem bojājumus.
2.35 Tet izmanto kabeļu kanalizāciju, kas paredzēta kabeļu ierīkošanai ar ievilkšanas
tehnoloģiju.
2.36 Komersantam un tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, veicot būvniecības vai
elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas darbus un ekspluatējot sakaru kabeli, jāievēro attiecīgie
Latvijas nacionālie standarti, kas norādīti Līgumā, LR spēkā esošie normatīvie akti, kā arī šādi
Tet tehniskie standarti:
2.36.1 Tet tehniskais standarts TS 11001-010 „Prasības optiskajiem kabeļiem kabeļu
kanalizācijā”, TS 11100-003 „Prasības sadales ("D" puses) kabeļiem kanalizācijā, zemē un
piestiprinātiem pie ārējās sienas”;
2.36.2 cauruļu aizblīvēšanai pēc kabeļa ierīkošanas - Tet tehniskais standarts TS 11800-006
„Prasības kabeļu kanalizācijas un aizsargcauruļu blīvēšanas materiāliem”;
2.36.3 TS 11900-013 „Prasības kabeļu uzmavām”, kas nosaka tehniskās prasības vara kabeļu
uzmavām (optisko kabeļu uzmavām specifiskas prasības Tet nenosaka) ;
2.36.4 Tet tehniskais standarts TS 11800-005 „Prasības pazemē un citos āra apstākļos
pielietojamām kabeļu kanalizācijas un aizsardzības caurulēm”, kas nosaka tehniskās prasības
Tet kabeļu kanalizācijā izmantotajām kabeļu kanalizācijas caurulēm, līkumiem, atzariem,
blokiem un tajos ietilpstošajiem kanāliem, akām un savienojumu kastēm. Tet kabeļu kanalizācijā
vēsturiski izmantotajos kanalizācijas blokos kanālu diametrs ir 100 mm;
2.36.5 Tet tehniskais standarts TS 11800-003 „Prasības plastmasas un dzelzsbetona kabeļu
akām”, kas nosaka tehniskās prasības akām;
2.36.6 Tet tehniskais standarts TS 11800-004 „Prasības savienojumu kastēm”, kas nosaka
tehniskās prasības savienojumu kastēm.
2.37 Pieslēdzot iekārtas kabeļiem Tet kabeļu kanalizācijā, Komersantam jāievēro Latvijas
nacionālie standarti:
2.37.1 LVS EN 60950 - 1 ,,Informācijas tehnoloģiju iekārtas. Drošība 1. daļa; Vispārīgās
prasības'';
2.37.2 LVS EN 60950 - 21 ,,Informācijas tehnoloģiju iekārtas. 21. daļa; Distances barošana''.
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3 Pakalpojuma „Kabeļa izvietošana stabos” apraksts
3.1
Pakalpojuma „Kabeļa izvietošana stabos” (turpmāk šīs nodaļas ietvaros – Pakalpojums)
ietvaros Tet par maksu nodod Komersantam lietošanā vietu Tet piederošas elektronisko sakaru
līniju stabos trasē no punkta A līdz punktam B, kur punkts A un B ir Tet elektronisko sakaru
stabu līnijas stabi (turpmāk tekstā – Objekts), Komersanta elektronisko sakaru kabeļu
ierīkošanai un ekspluatācijai. Trases garumu nosaka, izmantojot informāciju no Tet ĢIS
sistēmas.
3.2
Komersantam ir tiesības izmantot Pakalpojumu tikai nākamās paaudzes piekļuves
kabeļtīklu ierīkošanai, neatkarīgi no elektronisko sakaru pakalpojuma, kādu tas plāno sniegt, kā
arī atvilces vajadzībām, ja ar Komersantu ir noslēgts Līgums par atsaistītas piekļuves
abonentlīnijai pakalpojumiem vai par piekļuves datu plūsmai pakalpojumiem.
3.3

Pakalpojuma nodrošināšanas procesa etapi jeb Pakalpojuma komponentes:

3.3.1

Teorētiskā tehniskā izpēte (turpmāk tekstā - TTI);

3.3.2

Praktiskā tehniskā izpēte (turpmāk tekstā - PTI);

3.3.3

Vietas noma kabeļu stabu trasē.

3.4
Katra Pakalpojuma nodrošināšanas procesa etapa ietvaros veicamās aktivitātes un tarifi
noteikti šī Pamatpiedāvājuma Pielikumā Nr. 2.
3.5
Pasūtot TTI, Tet to veic tādā pašā termiņā kā savām struktūrvienībām. Atkarībā no stabu
trases garuma, Tet veic TTI ievērojot sekojošus termiņus, neskaitot pasūtījuma saņemšanas
dienu un atbildes sniegšanas dienu:
3.5.1

trases garums līdz 20 stabiem – 1 darba dienas laikā;

3.5.2 trases garums virs 20 stabiem – papildus 1 darba diena par katriem nākamajiem 20
stabiem;
3.5.3 Ja TTI pieteikums iesniegts brīvdienā vai darba dienā pēc plkst. 15:00, tad par
saņemšanas dienu tiek uzskatīta nākamā darba diena.
3.6
TTI ietvaros tiek veikta Komersanta pieteikuma datu pārbaude, pieprasītās trases datu
salīdzināšana ar Tet tīkla informācijas datubāzēm, pieprasītās trases posmu īpašumtiesību
statusa pārbaude, pieprasītās trases posmu salīdzināšana ar Tet tīkla attīstības plānu
informāciju, teorētiskās izpētes slēdziena sagatavošana, un praktiskās tehniskās izpētes tāmes
sastādīšana.
3.7
Tet veic PTI tādā pašā termiņā kā savām struktūrvienībām. Atkarībā no stabu trases
garuma, Tet veic PTI saskaņā ar sekojošiem termiņiem, kas tiek aprēķināti sākot no darba
dienas, kas seko PTI priekšapmaksas rēķina apmaksas dienai, kas ir diena, kad nauda ir
saņemta Tet kontā, un neskaitot atbildes sniegšanas dienu:
3.7.1

trases garums līdz 6 stabiem – 14 darba dienu laikā;

3.7.2 trases garums virs 6 stabiem – papildus 1 darba diena par katriem nākamajiem 6
stabiem;
3.7.3

Minētie termiņi ir saistoši, ja PTI notiek atsevišķi no kabeļa ierīkošanas.

3.8
Ja Tet neievēro punktā 3.5 un punktā 3.7 minētos termiņus, izņemot gadījumus, kas
minēti punktā 3. 9, tad pēc Komersanta rakstiska pieprasījuma Tet maksā pakalpojuma līmeņa
līgumsodu saskaņā ar Pielikumu Nr 5.
3.9
Tet var pagarināt PTI termiņu, ja tam ir objektīvi pamatoti iemesli, par kuriem Tet informē
Komersantu:
3.9.1

darba veikšanai neatbilstoši klimatiskie apstākļi (punkts 6.11);

3.9.2 ja tiek konstatēts kabeļu stabu trases kādu stabu bojājums vai kabeļu stabu trases
noslodze ir tuvu pieļaujamai normai un jauna kabeļa ierīkošana šo noslodzes normu pārsniegs;
3.9.3 ja darbu veikšanai vajadzīgs saskaņojums ar valsts vai pašvaldību iestādēm, vai
īpašniekiem un saskaņojuma saņemšana tiek kavēta.
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3.10 Ja Komersants izvēlas kabeli ierīkot pats vai to uztic citam savam apakšuzņēmējam, tad,
PTI pieteikuma formā jāatzīmē, ka nepieciešami tehniskie noteikumi un pēc pozitīvas PTI
atbildes 10 (desmit) darba dienu laikā tie tiek nosūtīti pieteikumā norādītajai Komersanta
kontaktpersonai. Komersants projektējot un ierīkojot kabeli ievēro tehnisko noteikumu prasības
un atbilstošo normatīvo aktu un standartu prasības.
3.11 Ja Komersants kabeļa ierīkošanu pasūta Tet vai pasūta PTI kopā ar kabeļa ierīkošanu,
tad kabeļa ierīkošanas maksa tiek aprēķināta saskaņā ar Pielikumā Nr. 2 esošajiem tarifiem.
3.12

Ja Komersants pasūta Tet kabeļa ierīkošanas darbus, tad Komersants:

3.12.1 nodrošina kabeli, kabeļa marķējumu un, ja nepieciešams, uzmavas un / vai citus
materiālus, ja vien Komersants ar Tet nav vienojušies savādāk, materiāli, ko nenodrošina
Komersants tiek iekļauti kabeļa ierīkošanas maksā;
3.12.2 Pieteikumā norāda galapunktos nepieciešamās
nepieciešamo cilpu vai rezervju garumus kabeļu stabos;

kabeļa

rezerves

garumus,

3.12.3 līdz ierīkošanas darbu uzsākšanai nodrošina saskaņojumus un atļauju no ēku īpašnieka
/ apsaimniekotāja, adresēs, kur tiks veikta kabeļa ierīkošana;
3.12.4 IT rīkā norādītā Komersanta kontaktpersona atbild par Komersanta kabeļa un
nepieciešamo materiālu nogādāšanu un nodošanu Tet pārstāvim pirms kabeļa ierīkošanas
darbu uzsākšanas, ja vien Tet un Komersants nav vienojušies savādāk.
3.13 Par kabeļa ierīkošanu uz stabiem Komersants maksā priekšapmaksu 100% apmērā.
Pēc darbu pabeigšanas Komersants apmaksā rēķinu par papildus darbiem un materiāliem, ja
tādi ir radušies.
3.14 Ja veicot PTI tiek konstatēts kabeļu stabu trases kādu stabu bojājums vai kabeļu stabu
trases noslodze ir tuvu pieļaujamai normai un jauna kabeļa ierīkošana šo noslodzes normu
pārsniegs, tad tiek meklēts risinājums kabeļu stabu noslodzes mazināšanai, apzināts veicamo
darbu apjoms, noteikti to izpildes termiņi un aprēķinātas izmaksas. Tet vienojas ar Komersantu
par darbu apmaksājamo daļu. Laiks, kurā Tet vienojas ar Komersantu par darbu apmaksu un
realizē bojājuma un pārblīvējuma novēršanu, netiek skaitīts punktā 3.7 norādītājā termiņā.
3.15 Ja Komersants piekrīt punktā 3.14 minēto izmaksu apmaksai, tad Tet un Komersants
vienojas par citu PTI izpildes termiņu vai citu nomas termiņa sākuma datumu, ja PTI tika pasūtīta
kopā ar kabeļa ierīkošanu. Ja Tet un Komersants nevienojas par līgumdarbu apmaksu, tad
Pakalpojums tiek atteikts.
3.16 Komersanta kabeļa ierīkošanas darbus Tet atsāk pēc kabeļu stabu remonta vai
pārslodzes novēršanas darbu apmaksas saskaņā pušu vienošanos par izmaksu segšanu.
3.17 Tet uzsāk Pakalpojuma sniegšanu Objektā, tas ir, nodod Komersanta lietošanā par
samaksu, saskaņā ar 3.24 punktu, vietu Objektā, pēc tam, kad Tet ir veicis TTI un PTI, ja pastāv
visi pakalpojuma sniegšanas nosacījumi, ir sniegts pozitīvs PTI slēdziens vai vienlaicīgi ar PTI
ierīkots Komersanta kabelis.
3.18 Ja Komersants pasūta PTI kopā ar kabeļa ierīkošanu, tad IT rīkā vienlaicīgi ir jānoformē
PTI pieteikums un Nomas pieteikums. Ja IT rīkā netiek iesniegts Nomas pieteikums, tad PTI un
kabeļa ierīkošanas darbi netiek uzsākti. Vienlaicīgi ar PTI pieteikumu iesniegtā Nomas
pieteikumā norādītais nomas pakalpojuma vēlamais uzsākšanas datums ir informatīvs, jo
pakalpojuma vietas noma kabeļu kanalizācijā sniegšana tiek uzsākta saskaņā ar punktu 3.24.1.
3.19 Ja Komersants kabeļa ierīkošanu veic pats vai uztic citam savam apakšuzņēmējam, tad
kabeļa ierīkošanas darbus Komersants var uzsākt pēc Nomas pieteikumā norādītā nomas
pakalpojuma vēlamā uzsākšanas datuma. Ja datums Nomas pieteikumā nav norādīts, tad
Nomas pieteikums automātiski stājas spēkā pēc 60 (sešdesmit) kalendārām dienām. Kabeļa
ierīkošanas uzsākšanai nepieciešams izpildīt sekojošus nosacījumus:
3.19.1 Komersantam jāiesniedz informācija par izvēlēto kabeļa ierīkošanas darbu veicēju
atbilstību punkta 11.3 prasībām;
3.19.2 Komersantam ar Tet jānoslēdz darbu uzraudzības pakalpojuma līgums (Pielikums Nr.
6);
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3.19.3 Komersantam jāpieprasa Tet tehniskie noteikumi saskaņā ar kuriem jāizstrādā un
jāsaskaņo kabeļa ierīkošanas projekts;
3.19.4 Komersantam jāpiesaka plānotie darbi saskaņā ar šī Pamatpiedāvājuma 9. sadaļu.
3.20 Komersants veicot ierīkotā kabeļa ekspluatācijas, rekonstrukcijas un remonta darbus
piesaka plānotos darbus un Tet darbu uzraudzību. Ierīkotā kabeļa ekspluatācijas darbu
veikšanai Tet nodrošina darbu uzraudzību.
3.21

IT rīkā noformētais Nomas pieteikums tiek sagatavots kā Līguma pielikums.

3.22 Komersantam atļauts Objektā saskaņā ar katru Nomas pieteikumu instalēt un ekspluatēt
ne vairāk kā vienu sakaru kabeli.
3.23 Komersantam ir tiesības pēc jebkura Pakalpojuma nodrošināšanas procesa etapa
izpildes saskaņā ar Līguma noteikumiem atteikties no turpmākas Pakalpojuma saņemšanas,
veicot apmaksu par faktiski izpildītajiem un veiktajiem darbiem un sniegtajiem Tet un trešo
personu pakalpojumiem. Gadījumos, kad ir veikta Komersanta kabeļa ierīkošana, tad atteikties
no Pakalpojuma saņemšanas iespējams pēc kabeļa demontēšanas no kabeļu stabiem.
3.24

Pakalpojums tiek uzskatīts par piegādātu un tā sniegšana uzskatāma par uzsāktu:

3.24.1 ja PTI notiek kopā ar kabeļa ierīkošanu vai kabeļa ierīkošana ir pasūtīta Tet, tad
Pakalpojuma ikmēneša maksu aprēķina sākot no nākamās dienas pēc kabeļa ierīkošanas, kad
Komersantam ir nosūtīta ierīkotā kabeļa dokumentācija;
3.24.2 ja kabeli ierīko Komersants, tad sākot no nomas pakalpojuma vēlamā uzsākšanas
datuma, kuru Komersants norāda Nomas pieteikumā. Nomas uzsākšanas datums nevar būt
vēlāks kā 60. (sešdesmitā) kalendāra diena, skaitot no Nomas pieteikuma iesniegšanas IT rīkā
dienas.
3.25 Komersantam Objektā atļauts ierīkot optisko kabeli, kas paredzēts elektronisko sakaru
pakalpojumu nodrošināšanai un saskaņā ar ražotāja specifikāciju ir paredzēts izvietošanai uz
stabiem. Nosakot konkrētā kabeļu trasē atļauto piekaramā kabeļa masu, ir jāņem vērā
maksimālā stabam piekaramo kabeļu masa (noslodze) un jau esošo piekārto kabeļu skaits un
masa. Maksimālā līnijas stabam piekaramā kabeļa masa ir 375 kg un tā ir noteikta saskaņā ar
TS 11900-017.
3.26 Pakalpojuma lietošanas ikmēneša maksu saskaņā ar šajā Pamatpiedāvājumā un
Līgumā noteiktajiem tarifiem, aprēķina sākot no datuma, kas noteikts saskaņā ar punktu 3.24.
līdz brīdim, kamēr faktiski tiek pārtraukta Pakalpojuma lietošana un atbrīvots Objekts, par ko
tiek parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.
3.27

Izvirzītās prasības piekaramajiem kabeļiem nosaka:

3.27.1 Tehniskajā standartā TS 21000-030 „Citu operatoru kabeļi uz SIA Lattelekom
elektronisko sakaru līniju stabiem”;
3.27.2 Tehniskajā standartā TS 11100-005 „Prasības piekārtiem (D puses) kabeļiem”;
3.27.3 Tehniskajā standartā TS 11001-005 “Prasības ārējās instalācijas piekārtajiem
optiskajiem kabeļiem”.
3.28 Nosakot pieļaujamo kabeļu skaitu un svaru, jāņem vērā turpmākās līnijas pielietojuma
prognozes, kā arī pieļaujamā līnijas stabu noslodze.
3.29 Piekaramo kabeļu maksimālo nostiepuma spēku parasti nosaka kabeļa ražotāja
specifikācija un konkrētā situācijā spēku nosaka individuāli pēc ražotāja noteiktā un tas atkarīgs
no kabeļa konstrukcijas, novilkšanas (piekāršanas) tehnoloģijas un trases parametriem.
3.30

Prasības piekārto kabeļu risinājumam nosaka:

3.30.1 tehniskā standarta TS 21000-016 “Piekārto kabeļu instalācijas noteikumi” 1.pielikums optisko un vara piekārto kabeļu līniju, kā arī kabeļu pāreju, ierīkošanas un būvniecības
noteikumi;
3.30.2 prasības piekaramam vara kabelim nosaka tehniskais standarts TS 11100-005
„Prasības piekārtiem (D puses) kabeļiem”;
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3.30.3 prasības piekaramam optiskam kabelim nosaka tehniskais standarts TS 11001-005
„Prasības ārējās instalācijas piekārtajiem optiskajiem kabeļiem”.
3.31 Komersants savu kabeli no Tet stabiem var noņemt piesakot kabeļa demontāžas darbus
un Tet darbu uzraudzību. Par kabeļa noņemšanas faktu tiek sastādīts pieņemšanas –
nodošanas akts, kas ir par pamatu pakalpojuma sniegšanas izbeigšanai.
3.32

Pakalpojuma ietvaros Tet vai tā nolīgts apakšuzņēmējs veic Objekta ekspluatāciju.

3.33 Tet neatbild par Objektā ierīkotā Komersanta elektronisko sakaru kabeļa ekspluatāciju
un tehnisko apkopi, ja vien par šī kabeļa uzturēšanu nav noslēgts attiecīgs uzturēšanas līgums.
3.34 Komersants, lietojot Pakalpojumu, nedrīkst traucēt citu Objektā izvietoto Tet un trešo
personu sakaru kabeļu un/vai iekārtu darbību un nodarīt tiem bojājumus.
3.35 Komersantam un tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, veicot būvniecības vai
elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas darbus un ekspluatējot sakaru kabeli, jāievēro attiecīgie
Latvijas nacionālie standarti, kas norādīti Līgumā, LR spēkā esošie normatīvie akti, kā arī šādi
Tet tehniskie standarti:
3.35.1 Tet tehniskais standarts TS11900-017 „Prasības elektronisko sakaru līniju koka
stabiem”, kas nosaka maksimālo līnijas stabam piekaramo kabeļu masu;
3.35.2 Tet tehniskais standarts TS 21000-030 „Citu operatoru kabeļi uz SIA Lattelekom
elektronisko sakaru līniju stabiem”, kas nosaka piekaramo kabeļu ārējo diametru un masu citu
Komersantu kabeļiem;
3.35.3 Tet tehniskā standarta TS 21000-016 „Piekārto kabeļu līniju ierīkošanai un būvniecībai
noteiktās tehniskās normas” 1. pielikums, kas nosaka prasības piekaramo kabeļu konstrukcijai
(kabeļa maksimālais nostiepuma spēks, apvalks, ekrāns, kabeļa maksimālā nokare);
3.35.4 Tet tehniskais standarts TS 11000-008 „Prasības piekārto kabeļu instalācijas
materiāliem”, kas nosaka prasības kabeļa stiprinājuma elementiem pie staba un pie troses;
3.35.5 Tet tehniskais standarts TS 21000-016 „Piekārto kabeļu instalācijas noteikumi”, kas
nosaka prasības kabeļu piekāršanas darbu izpildei;
3.35.6 Tet tehniskais standarts TS 11000-005 „Prasības zemējuma materiāliem”, kas nosaka
prasības zemējuma materiāliem;- Tet tehniskais standarts TS 25000-007 „Zemējuma
ierīkošanas kārtība telekomunikāciju tīkla līnijām”, kas nosaka zemējuma ierīkošanas kārtību;
3.35.7 Tet tehniskais standarts TS 21000-008 „Ārējo sadales kastīšu uzstādīšanas noteikumi”,
kas nosaka prasības sadales punktu novietojumam uz staba.
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4 Līguma noslēgšanas kārtība un līguma grozījumi
4.1
Saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumu Līguma noslēgšanas pieprasījumu
Komersants nosūta Pamatpiedāvājuma pielikumā norādītajai Tet kontaktpersonai.
4.2
Saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumu Līgums starp Tet un Komersantu
tiek noslēgts rakstiski saskaņā ar šī Pamatpiedāvājuma Pielikumā Nr. 3 pievienoto Līguma
paraugformu.
4.3
Saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumu Līgumu Grozījumu pieprasījumi
Komersantam jānosūtā Līgumā norādītajai kontaktpersonai.
4.4
Komersants un Tet samērīgā termiņā ved sarunas par Līguma noslēgšanu un grozīšanu,
ievērojot komercdarbībā pieņemto līgumu noslēgšanas praksi un LR normatīvos aktus.
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5 Piekļuve IT rīkam un tā lietošana
5.1
Līguma spēkā esamības laikā Tet par maksu nodrošina Komersantam piekļuvi IT rīkam,
kas satur “Piekļuves, saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas, piekļuves datu plūsmai un
atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājuma noteikumos”, kas apstiprināti ar SPRK
padomes 04.10.2018. lēmumu Nr.1/25, noteikto informāciju (turpmāk un iepriekš – IT rīks), un
kurā Komersants var aizpildīt un iesniegt Līgumā noteiktos pieteikumus un veikt citas Līgumā
atrunātās darbības.
5.2
Komersants pieprasa piekļuvi IT rīkam, nosūtot Tet rakstveida pieteikumu saskaņā ar
Pielikumā Nr. 3 norādīto formu, norādot Komersanta atbildīgo kontaktpersonu.
5.3
Tet 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Komersanta pieteikuma saņemšanas izveido
Komersanta lietotāja kontu IT rīkā un nosūta Komersanta norādītajai kontaktpersonai
informāciju par piekļuvi IT rīkam (web-adresi), konta lietotāja vārdu un paroli.
5.4
Komersantam IT rīkā tiek izveidots viens lietotāja konts visu vairumtirdzniecības (saistītu
iekārtu, atsaistītas piekļuves abonentlīnijai, piekļuves datu plūsmai) pakalpojumu informācijas
saņemšanai un pasūtīšanai.
5.5
Komersantam IT rīkā tiek nodrošināta piekļuve tikai tai informācijai un pakalpojumiem,
kas ir saistīti un attiecas uz Komersanta noslēgtajiem vairumtirdzniecības līgumiem.
5.6
Mainoties Komersanta atbildīgajai kontaktpersonai - IT rīka konta lietotājam,
Komersantam ir pienākums vismaz 4 (četras) darba dienas iepriekš iesniegt rakstisku
pieteikumu Līguma pielikumā (Pielikums Nr 3) norādītajā formā, norādot jauno Komersanta
atbildīgo kontaktpersonu. Saņemot pieteikumu par jaunu Komersanta kontaktpersonu – IT rīka
lietotāju, Tet 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Komersanta pieteikuma saņemšanas slēdz
iepriekšējā lietotāja piekļuvi IT rīka kontam, reģistrē jauno lietotāju un nosūta jaunajai
Komersanta norādītajai kontaktpersonai informāciju par piekļuvi IT rīkam (web-adresi), konta
lietotāja vārdu un paroli.
5.7
Komersants nodrošina, ka tam piešķirto IT rīka lietotājvārdu un paroli lieto tikai
Komersanta pieteikumā norādītais IT rīka lietotājs, un apliecina, ka viņš ir atbilstoši pilnvarots
veikt attiecīgās darbības un pasūtījumus IT rīkā. Komersants ir atbildīgs un atzīs par sev
saistošām visas darbības, pasūtījumus un pieteikumus, kas veikti IT rīkā, izmantojot tam
piešķirto lietotājvārdu un paroli, un veiks apmaksas par tiem, atbilstoši noteiktajiem tarifiem un
cenām.
5.8
Par IT rīka lietošanu Komersants maksā saskaņā ar Tet noteiktajiem tarifiem. IT rīka
lietošanas termiņu un atteikšanos no tā lietošanas nosaka Līguma noteikumi.
5.9
IT rīka minimālais lietotāja konta abonēšanas termiņš ir ne mazāks kā viens kalendārais
mēnesis. Komersantam ir tiesības atteikties no IT rīka lietotāja konta abonēšanas, ja uz
atteikšanās brīdi apstrādes procesā nav neviena aktīva vairumtirdzniecības pakalpojuma
pieteikuma vai pakalpojuma piegādes, tajā skaitā ierīkošanas pieteikuma, par to rakstveidā
paziņojot Tet ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms abonēšanas izbeigšanas.
Līguma spēkā esamības laikā Komersants var atkārtoti pieteikt IT rīka konta abonēšanu,
pieprasot piekļuvi IT rīkam saskaņā ar 9.2 punktu un lietotāja konta aktivizēšana notiek saskaņā
ar 9.3 punktu.

12

6 Pakalpojumu pasūtīšana
6.1
Pēc Līguma noslēgšanas Komersants pasūta saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas
pakalpojumus IT rīkā. Saņemtie Komersantu pasūtījumi tiek apstrādāti rindas kārtībā pēc to
saņemšanas.
6.2
Lai novērtētu saistītu iekārto kopīgas izmantošanas pakalpojumu sniegšanas iespējas
konkrētā Komersanta pieprasītajā kabeļu kanalizācijas trasē vai kabeļu stabu trasē (turpmāk šīs
nodaļas ietvaros - Objekts) ir jāveic TTI.
6.3

Komersants IT rīkā aizpilda TTI pasūtījuma formu:

6.3.1 iesniedzot TTI pasūtījumu, Komersants apņemas apmaksāt TTI veikšanas rēķinu
neatkarīgi no tā, vai izpētes rezultāts ir pozitīvs vai negatīvs;
6.3.2 TTI pieteikumam obligāti ir jāpievieno izvēlētās kabeļu trases shēma, jānorāda trases
attālums un galapunkti, norādot kabeļa trases elementa numuru, ģeogrāfiskās koordinātes un
tehniskos risinājumus, kurus plāno izmantot trases galapunktos;
6.3.3 ja Komersants vēlas, lai TTI veikšanai un maksai tiktu summētas vairāku kabeļu
kanalizācijas trases, kurām ir kopējs kāds kanalizācijas posms vai kanalizācijas aka (summētais
garums tiek noapaļots līdz nākamajiem pilniem 100m un nedrīkst pārsniegt 1000m), tad IT rīka
pieteikumā jāatzīmē “Saistītas, summējamas trases”. Par šo pieteikumu tiek aprēķināta viena
TTI maksa un pieteikumā jāpievieno kabeļu izvietojuma shēma un piezīmju laukā jāapraksta
visas summētās kabeļu kanalizācijas trases ar to A un B galapunktiem un katras summētās
trases garumu.
6.4
TTI pasūtījumam atbildi IT rīkā Tet sniedz Pamatpiedāvājuma punktos 2.7 un 3.5
minētajos termiņos.
6.5
TTI slēdzienā norāda izpētes rezultātu, kas var būt kā pozitīvs, tā arī negatīvs. Pozitīva
slēdziena gadījumā Tet norāda maksu par PTI un, ja TTI ir konstatēts, ka būs papildus izmaksas,
tad arī papildus darbu aptuvenās izmaksas.
6.6
Tet ir tiesības atteikt Komersanta iesniegtā TTI pieteikuma izpildi, par atteikumu un tā
pamatojumu IT rīkā informējot Komersantu, ja TTI pieteikuma sākotnējās apstrādes laikā
noskaidrots, ka:
6.6.1 pieteikums nav noformēts saskaņā ar Līguma noteikumiem un/vai Komersants tajā nav
norādījis vai pēc Tet pieprasījuma noteiktajā termiņā nav iesniedzis pilnīgu un precīzu
informāciju, kas minēta pieteikumā;
6.6.2 saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma lietošanas mērķis neatbilst Līgumā
noteiktajam;
6.6.3 Komersants nav izpildījis maksājumu saistības, kas izriet no Līguma un/vai kāda no tā
ietvaros noslēgta Nomas pieteikuma. Šajā gadījumā TTI var tikt veikta, saņemot no Komersanta
saistību izpildes nodrošinājumu.
6.7
Pozitīva TTI slēdziena spēkā esamības termiņš, kurā Komersants var iesniegt PTI
pieteikumu saskaņā ar TTI slēdzienā noteiktajiem parametriem, ir spēkā un ir saistošs Tet 30
(trīsdesmit) kalendāra dienas no TTI slēdziena nosūtīšanas dienas Komersantam. Tet neveic
PTI, ja Komersants iesniedzis PTI pasūtījumu pēc TTI slēdziena spēkā esamības termiņa.
6.8

Tet sniedz negatīvu TTI slēdzienu, ja:

6.8.1 ierīkošanai vai izvietošanai paredzamais Komersanta elektronisko sakaru kabelis
neatbilst attiecīgā saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumam noteiktajām
tehniskajām prasībām;
6.8.2 TTI pieteikumā norādītajā konkrētajā Komersanta pieprasītajā Objektā Tet nevar sniegt
saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumu sakarā ar pakalpojuma sniegšanai
nepieciešamās infrastruktūras neesamību vai infrastruktūra tehniski nespēj nodrošināt saistītu
iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma sniegšanu;
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6.8.3 vieta konkrētā Komersanta pieprasītajā Objektā ir nepieciešama Tet elektroniskā sakaru
tīkla ekspluatācijas rezervēm vai attīstības vajadzībām tuvāko 2 gadu laikā kopš TTI
iesniegšanas;
6.8.4 vieta konkrētā Komersanta pieprasītajā Objektā ir rezervēta saistītu iekārtu kopīgas
izmantošanas pakalpojuma sniegšanai saskaņā ar cita Komersanta pieteikumu un nav
iespējama vienlaicīga pieteikumu izpilde;
6.8.5 TTI pieteikumā norādītais Objekts pilnībā vai daļēji nav Tet īpašums vai pastāv citi
juridiska rakstura šķēršļi saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma sniegšanai, vai
nevar tikt izpildīts kāds no Līgumā noteiktajiem saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas
pakalpojuma sniegšanas nosacījumiem.
6.9
Ja pieprasītajā Objektā pastāv saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma
sniegšanas teorētiskās tehniskās iespējas, lai novērtētu saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas
pakalpojuma sniegšanas praktiskās tehniskās iespējas Komersanta pieprasītajā Objektā,
Komersants TTI slēdziena spēkā esamības laikā elektroniski, izmantojot IT rīkā pieejamo
Pakalpojuma pasūtījuma formu, iesniedz Tet PTI pasūtījumu:
6.9.1 Iesniedzot PTI pieteikumu, Komersants apņemas apmaksāt PTI pirms darbu
uzsākšanas un tai nepieciešamos tehniskās sagatavošanas darbus pēc PTI pabeigšanas,
neatkarīgi no tā, vai izpētes rezultāts ir pozitīvs vai negatīvs;
6.9.2 PTI pieteikumam obligāti ir jāpievieno izvēlētās kabeļu trases shēma, jānorāda trases
attālums un galapunkti, norādot kabeļu trases elementa numuru, ģeogrāfiskās koordinātes un
tehniskos risinājumus, kurus plāno izmantot trases galapunktos;
6.9.3 ja Komersants vēlas, lai PTI veikšanai un maksai tiktu summētas vairāku kabeļu
kanalizācijas trases, kurām ir kopējs kāds kanalizācijas posms vai kanalizācijas aka (summētais
garums tiek noapaļots līdz nākamajiem pilniem 100m un nedrīkst pārsniegt 1000m), tad IT rīka
pieteikumā jāatzīmē “Saistītas, summējamas trases”. Par šo pieteikumu tiek aprēķināta viena
PTI maksa un pieteikumā jāpievieno kabeļu izvietojuma shēma un piezīmju laukā jāapraksta
visas summētās kabeļu kanalizācijas trases ar to A un B galapunktiem un katras summētās
trases garumu;
6.9.4

PTI pieteikumā Komersants izvēlas un norāda vai:

1) kabeļa ierīkošanu pasūtīs Tet, ja tiks saņemta pozitīva PTI atbilde;
2) PTI veicama kopā ar kabeļa ierīkošanu;
3) nepieciešami tehniskie noteikumi projekta izstrādei, ja kabeli Tet kabeļu kanalizācija ierīko
pats Komersants.
Komersants izdarot izvēli 1) vai 2) piekrīt, ka kabeļa ierīkošanu veiks Tet par kabeļa ierīkošanas
maksu, kas norādīta Pielikumā Nr. 2, un apstiprina, ka apmaksās neparedzētu un papildu darbu
izmaksas, ja tādas būs radušās darbu veikšanas laikā. Ja Komersants izdara izvēli 3), tad pēc
pozitīvas PTI atbildes saņemšanas Komersants IT rīkā iesniedz Nomas pieteikumu. Komersants
var uzsākt kabeļa ierīkošanas darbus pēc projekta dokumentācijas sagatavošanas un
saskaņošanas, piesakot Tet darbu uzraudzību un saņemot darbu veikšanas atļauju un veicot
darbus saskaņā ar izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.
6.10 Tet izskata PTI pasūtījumu un, izmantojot IT rīku, sniedz Komersantam atbildi termiņos,
kas minēti Pamatpiedāvājuma punktos 2.9 un 3.7, ja PTI tiek veikta atsevišķi no kabeļa
ierīkošanas, pievienojot pārbaudes protokolu, par izpētes rezultātu. Tet veic PTI pēc tam, kad
saņemta visa nepieciešamā informācija un veikta priekšapmaksa par PTI.
6.11 PTI izpildes termiņā netiek ieskaitīts laiks, kurā ar Komersantu notiek nepieciešamās
informācijas precizēšana, saskaņošana izpētes veikšanai, ka arī laika periods, kurā klimatisko
vai kādu citu no Tet neatkarīgu apstākļu dēļ darbu veikšana ir apgrūtināta vai neiespējama, un
kurā tiek saņemti saskaņojumi no trešajām personām. Klimatisko apstākļu ietekmes piemēri:
6.11.1 Latvijas klimatiskajos apstākļos pavasara atkušņu un rudens lietavu laikā augsta
gruntsūdens līmeņa ietekmē daudzās vietās nevarēs ilgstoši veikt darbus kabeļu kanalizācijas
akās, jo ūdens atsūknēšana būs neefektīva;
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6.11.2 Rudens, ziemas, pavasara periodā iespējamas situācijas, kad uz stabiem veidojas
apledojums un/vai noteikts vēja ātrums var radīt nelaimes gadījuma risku;
6.11.3 Ziemas periodā, kad temperatūra kabeļu kanalizācijā ir zem 0º C, tad praktiski netiek
veikti darbi kabeļu kanalizācijā kabeļu bojājumu riska dēļ.
6.12 Tet ir tiesības atteikt Komersanta iesniegtā PTI pieteikuma izpildi, par atteikumu un tā
pamatojumu rakstveidā informējot Komersantu, ja PTI pieteikuma sākotnējās apstrādes laikā
noskaidrots, ka:
6.12.1 pieteikums nav noformēts saskaņā ar Līguma noteikumiem un/vai Komersants tajā nav
norādījis vai pēc Tet pieprasījuma noteiktajā termiņā nav iesniedzis pilnīgu un precīzu
informāciju, kas minēta pieteikumā;
6.12.2 saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma lietošanas mērķis neatbilst Līgumā
noteiktajam;
6.12.3 Komersants nav izpildījis maksājumu saistības, kas izriet no Līguma un/vai kāda no tā
ietvaros noslēgta Nomas pieteikuma. Šajā gadījumā PTI var tikt veikta, saņemot no Komersanta
saistību izpildes nodrošinājumu.
6.13 Tet sniedz Komersantam pozitīvu PTI slēdzienu, ja pastāv praktiskās tehniskās iespējas
saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma sniegšanā konkrētajā Objektā, vai negatīvu
slēdzienu, ja nepastāv praktiskas tehniskās iespējas saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas
pakalpojuma sniegšanā konkrētajā Objektā.
6.14

Tet sniedz negatīvu PTI slēdzienu, ja:

6.14.1 ierīkošanai vai izvietošanai paredzamais Komersanta elektronisko sakaru kabelis
neatbilst attiecīgā saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma pielikumā noteiktajām
tehniskajām prasībām;
6.14.2 PTI pieteikumā norādītajā konkrētajā Komersanta pieprasītajā Objektā Tet nevar sniegt
saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumu sakarā ar saistītu iekārtu kopīgas
izmantošanas pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras neesamību vai sakarā ar
to, ka infrastruktūra tehniski nespēj nodrošināt saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas
pakalpojuma sniegšanu;
6.14.3 ja vieta konkrētā Komersanta pieprasītajā Objektā ir nepieciešama Tet elektroniskā
sakaru tīkla ekspluatācijas rezervēm;
6.14.4 PTI pieteikumā norādītais Objekts pilnībā vai daļēji nav Tet īpašums vai pastāv citi
juridiska rakstura šķēršļi saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma sniegšanai, vai
nevar tikt izpildīts kāds no Līgumā noteiktajiem saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas
pakalpojuma sniegšanas nosacījumiem;
6.14.5 Tet nevienojas ar Komersantu par kabeļu kanalizacijas posma bojājuma novēršanas vai
pārblīvējuma novēršanas izmaksu segšanu (ja PTI veikšanas laikā ir konstatēts, ka kabeļu
kanalizācijas trasē kāds no posmiem ir bojāts vai ir jānovērš posma pārblīvējums).
6.15 Ja Tet savas vainas dēļ ir sniedzis kļūdainu pozitīvu TTI slēdzienu (Tet varēja konstatēt
negatīva teorētiskās izpētes slēdziena apstākļus), bet PTI rezultāts ir negatīvs, Tet atmaksā
Komersantam PTI maksu.
6.16 Pozitīvs Tet slēdziens par praktisko tehnisko izpēti atsevišķi no kabeļa ierīkošanas ir Tet
piedāvājums saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma sniegšanai konkrētajā
Komersanta pieprasītajā Objektā saskaņā ar PTI slēdzienā norādītajiem parametriem, kas ir
spēkā un ir saistoši Tet 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas no PTI slēdziena nosūtīšanas dienas
Komersantam, un Komersantam IT rīkā šajā termiņā jāiesniedz Tet saistītu iekārtu kopīgas
izmantošanas pakalpojuma Nomas pieteikumu, saskaņā ar Līguma noteikumiem.
6.17 Komersants Nomas pieteikumā norāda to pašu informāciju, kas tika norādīta PTI
pieteikumā, ja Tet sniegtajā PTI atbildē nav norādīts, ka tika veiktas kabeļu kanalizācijas trases
izmaiņas un norāda vēlamo nomas uzsākšanas datumu.
6.18 Nomas pieteikums ir spēkā no tā iesniegšanas dienas TI rīkā līdz brīdim, kad
Komersants demontē savu kabeli par ko ir sastādīts pieņemšanas - nodošanas akts.
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7 Bojājumu pieteikšana un novēršana
7.1

Pakalpojumi tiek sniegti nepārtraukti, ja vien to neliedz no Tet neatkarīgi apstākļi.

7.2
Komersants piesaka saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma bojājumus
noformējot pieteikumu Līgumā noteiktajā kārtībā, Komersanta pieteikumi citos veidos netiek
pieņemti:
7.2.1 zvanot uz tālruņa numuru 80009101 vai sūtot informāciju uz e-pastu tad@tet.lv.
Komersants e-pastus sūta no Līgumā minētā e-pasta vai piesaka no Līgumā minētā tālruņa
numura. Bojājumu pieteikumā norādot pakalpojuma identifikatoru (pakalpojuma Nr), adresi un
konstatēto pakalpojuma bojājuma vietu un veidu.
7.2.2 piesakot bojājumu IT rīkā. Pakalpojumu sarakstā Komersants atrod attiecīgo
pakalpojumu, piezīmēs ieraksta konstatēto pakalpojuma bojājuma vietu un veidu, kā arī norādot
kontaktpersonu, kura piesaka bojājumu.
7.3
Par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma bojājumu ar sakaru pārtraukumu
uzskatāms iepriekš neparedzēts pakalpojuma sniegšanas pārtraukums, kad Kanalizācijas
posma vai staba bojājuma dēļ tiek bojāts Komersanta kabelis un pilnīgi vai daļēji tiek pārtraukta
Komersanta pakalpojumu sniegšana tā klientiem, izmantojot konkrēto bojāto kabeli.
7.4
Par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma bojājumu bez sakaru
pārtraukuma uzskatāms iepriekš neparedzēts pakalpojuma sniegšanas ierobežojums, kad
Kanalizācijas posma vai staba bojājuma dēļ Komersants nevar veikt kabeļa ekspluatācijas
darbus un nav pārtraukta Komersanta pakalpojumu sniegšana tā klientiem, izmantojot konkrēto
kabeli.
7.5
Pieteikumus saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumu bojājumiem ar sakaru
pārtraukumu un bez sakaru pārtraukuma Tet apstrādā 1 stundas laikā pēc pieteikuma
saņemšanas, 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.
7.6

Saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma bojājumu novēršanas saistības:

7.6.1 Tet novērš kabeļu kanalizācijas bojājumu ar sakaru pārtraukumu un stabu līnijas
bojājumu ar sakaru pārtraukumu 72 (septiņdesmit divu) stundu laikā no bojājuma pieteikuma
brīža, 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā;
7.6.2 Tet novērš kabeļu kanalizācijas bojājumu bez sakaru pārtraukuma 30 (trīsdesmit) darba
dienu laikā no bojājuma pieteikuma brīža, 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā;
7.6.3 Tet novērš stabu līnijas bojājumu bez sakaru pārtraukuma 20 (divdesmit) darba dienu
laikā no bojājuma pieteikuma apstrādes sākuma, 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.
7.7
Ja Tet šī Pamatpiedāvājuma punktā 7.6.1. noteiktajā kontrollaikā nenovērš saistītu
iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma bojājumu ar sakaru pārtraukumu, tad Tet,
pamatojoties uz Komersanta iesniegtu rakstisku pieteikumu, maksā Komersantam kavējuma
līgumsodu saskaņā ar Pielikumu Nr. 4 un Pielikuma Nr. 5 un Līguma nosacījumiem, kā arī veic
saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma mēneša lietošanas maksas par attiecīgo
bojāto posmu pārrēķinu, proporcionāli bojājuma novēršanas termiņa pārsnieguma periodam,
izņemot Līgumā noteiktos gadījumos, kad pārrēķins netiek veikts. Tet nav atbildīgs par bojājuma
rezultātā Komersantam nodarītajiem zaudējumiem un neiegūto peļņu. Komersantam ir tiesības
iesniegt pieteikumu pārrēķina veikšanai 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no bojājuma
novēršanas dienas.
7.8
Bojājuma novēršanas laikā pēc Komersanta pieprasījuma, Tet iespēju robežās piedāvā
pagaidu kabeļa izvietošanas iespēju.
7.9
Bojājuma novēršanas termiņš tiek pagarināts, ja klimatisko apstākļu, trešo personu
saskaņojumu saņemšanas, vai citu no Tet neatkarīgu apstākļu dēļ darbu veikšana ir traucēta
vai neiespējama.
7.10 Pagaidu kabeļa ierīkošanu, tā pieslēgšanu un aizsardzību atklātā kabeļa gadījumā, ka
arī tā demontāžu pēc kanalizācijas posma vai staba remonta darbu pabeigšanas nodrošina
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Komersants par saviem līdzekļiem, pieprasot Tet piekļuvi darbu veikšanai Tet objektos atbilstoši
Līguma pielikumā noteiktai kārtībai.
7.11 Tet ir tiesības saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma bojājuma gadījumā
neatjaunot Objektu un nenovērst bojājumu, ja bojājuma novēršanas izmaksas pārsniedz 6
(sešu) mēnešu ieņēmumus no saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma sniegšanas
konkrētajā Objektā. Šādā gadījumā Tet, pēc Komersanta apmaksāta pieprasījuma, izņemot
Līgumā noteiktos gadījumus, nodrošina kabeļa izvietošanu pa citu maršrutu, veicot tehnisko
izpēti un noslēdzot attiecīgu Nomas pieteikumu, vai nodrošinot atklātā kabeļa uzstādīšanu, ja
tas ir tehniski iespējams.
7.12 Komersants ir atbildīgs par Tet Objektam un tajā izvietotajam Tet un trešo personu
īpašumam nodarītajiem bojājumiem un radušos kaitējumu, tajā skaitā slēptajiem defektiem, kas
atklājušies pēc darbu izpildes, un sedz visus ar attiecīgo bojājumu, tā novēršanu vai citu
kaitējumu saistītus tiešos zaudējumus nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no
attiecīga rēķina iesniegšanas dienas, izņemot, ja konkrētie bojājumi radušies Tet vai tā nolīgtam
apakšuzņēmējam veicot kabeļa ierīkošanas darbus Objektā.
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8 Atbildība, zaudējumu atlīdzība un soda sankcijas
8.1
Tet ir atbildīgs par tā vainojamas rīcības dēļ Objektā instalētajam Komersanta īpašumam
nodarītajiem bojājumiem un sedz ar to novēršanu saistītos tiešos zaudējumus.
8.2
Komersants ir atbildīgs par Tet Objektam un tajā izvietotajam Tet un trešo personu
īpašumam nodarītajiem bojājumiem un radušos kaitējumu, tajā skaitā slēptajiem defektiem, kas
atklājušies pēc darbu izpildes, un sedz visus ar attiecīgo bojājumu, tā novēršanu vai citu
kaitējumu saistītos tiešos zaudējumus nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no
attiecīga rēķina iesniegšanas dienas, izņemot, ja konkrētie bojājumi radušies Tet vai tā nolīgtam
apakšuzņēmējam veicot kabeļa ierīkošanas darbus Objektā.
8.3
Komersants laika posmā, kad tiek veikta nodarīto bojājumu novēršana, netiek atbrīvots
no pienākuma maksāt lietošanas maksu par Pakalpojumu, izņemot, ja bojājumi radušies Tet
vainojamas rīcības dēļ.
8.4
Nepamatota bojājuma pieteikuma gadījumā Komersants maksā Tet līgumsodu 320 EUR
apmērā par katru gadījumu. Līgumsods neietver zaudējumu atlīdzību.
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9 Piekļuves nosacījumi Tet kabeļu kanalizācijai un stabiem
9.1
Piekļuves nepieciešamību plānotu darbu veikšanai, ieskaitot kabeļu ierīkošanu un
demontāžu, Komersants piesaka vismaz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, nosūtot
pieteikumu uz e-pastu NMC.planning@tet.lv. Pieteikumā Komersants norāda sekojošu
informāciju:
• Komersanta nosaukums;
• Pakalpojuma numurs;
• Trases posms un infrastruktūras elements, kuram nepieciešams piekļūt;
• Datums un precīzs laiks, kad nepieciešams uzsākt darbus;
• Datums un laiks, līdz kuram plānots darbus pabeigt;
• Veicamo darbu apraksts;
• Personas, kurām jānodrošina piekļuve – ja darbus veiks apakšuzņēmējs, arī
apakšuzņēmēja nosaukums, fizisko personu vārds, uzvārds un personas kods;
• Par darbu veikšanu atbildīgās Komersanta personas tālruņa numurs;
• E-pasts komunikācijai;
• Apliecinājumu:
• par darba veicēju atbilstību punktā 11.3 noteiktājām prasībām;
• par regulāru darbu vadītāja pieejamību objektā visā darbu veikšanas laikā.
• Jānorāda, vai darbi var radīt traucējumus kāda Tet tīkla elementa darbībai. Ja var radīt,
jānorāda potenciālās dīkstāves precīzs laiks un ilgums.
9.2
Tet izvērtē Komersanta pieteikumu un kopā ar atļauju norīko pavadošo personu. Atļauju
plānotu darbu veikšanai Tet nosūta Tetuz Komersanta e-pasta adresi no kuras ir saņemts
pieteikums.
9.3

Pie darbu veikšanas visiem darbiniekiem jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam.

9.4
Piekļuves nepieciešamību neplānotu darbu veikšanai Komersants piesaka, zvanot uz
tālruni 80009101 vai sūtot e-pastu tad@tet.lv. Par neplānotiem darbiem uzskatāmi darbi avārijas
seku likvidēšanai vai neatliekami un iepriekš neplānoti ekspluatācijas darbi avārijas situācijas
iestāšanās novēršanai, kuri ir jāveic 24 stundu laikā no pieteikuma brīža. Pieteikumā
Komersants norāda sekojošu informāciju:
• Komersanta nosaukums;
• Pakalpojuma numurs;
• Trases posms un infrastruktūras elements, kuram vēlas piekļūt;
• Datums un precīzs laiks, kad vēlas uzsākt darbus;
• Datums un laiks, līdz kuram plānots darbus pabeigt;
• Veicamo darbu apraksts;
• Personas, kurām jānodrošina piekļuve – ja darbus veiks apakšuzņēmējs, arī
apakšuzņēmēja nosaukums, fizisko personu vārds, uzvārds un personas kods;
• Par darbu veikšanu atbildīgās Komersanta personas tālruņa numurs;
• E-pasts komunikācijai;
• Apliecinājumu:
• par atbilstību šajā nodaļā noteiktajām prasībām;
• ka darbus veiks pats Komersants un/vai tā piesaistīts apakšuzņēmējs;
− par regulāru darbu vadītāja pieejamību objektā visā darbu veikšanas laikā.Jānorāda, vai
darbi var radīt traucējumus kāda Tet tīkla elementa darbībai. Ja var radīt, jānorāda
potenciālās dīkstāves precīzs laiks un ilgums;
9.5
Tet izvērtē Komersanta pieteikumu un kopā ar atļauju norīko pavadošo personu. Atļauju
neplānotu darbu veikšanai Tet nosūta no Tet e-pasta adreses tad@tet.lv uz Komersanta
pieteikumā norādīto e-pasta adresi.
9.6

Pie darbu veikšanas visiem darbiniekiem jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam.

9.7
Tet dod atļauju darbu veikšanai un piekļuvei Tet infrastruktūras objektos Komersantam
un/vai tā piesaistītam apakšuzņēmējam, ja tie visā darbu veikšanas / piekļuves laikā nodrošina
atbilstību visām šādām prasībām:
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•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

Darbu veicējs ir Komersants vai cita normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta
juridiska persona, kas reģistrēta būvkomersantu reģistrā kā būvkomersants, kas veic
darbību telekomunikāciju sistēmu un tīklu jomā (turpmāk –Būvkomersants);
Būvkomersantam nav pasludināts tiesiskās aizsardzības, maksātnespējas process un
nav uzsākts likvidācijas process;
Būvkomersantam ir spēkā esošs civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums ar
īstenojamā projekta apjomam atbilstošu segumu, ko Būvkomersants apliecina,
iesniedzot attiecīgās polises kopiju;
Būvkomersants ir veicis visas sociālās apdrošināšanas iemaksas un tam nav nodokļu
un citu valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, ko Būvkomersants
apliecina, iesniedzot izziņu par Būvkomersanta uzņēmumā nodarbināto darbinieku
skaitu un par pēdējos divos pārskata gados veiktajām sociālās apdrošināšanas
iemaksām (kopā par gadu) un izziņu par to, ka nav nodokļu un citu valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
Būvkomersants nodrošina, ka tā darbinieki ir instruēti un ievēro darba aizsardzības
prasības, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, un par darba aizsardzības prasību
neievērošanu iepriekšējo 2 (divu) gadu laikā nav sastādīti administratīvā pārkāpuma
protokoli;
Būvkomersants apliecina regulāru darbu vadītāja pieejamību objektā uz visu darbu
veikšanas laiku;
Būvkomersantam ir pieredze līdzīga rakstura un apjoma darbos, tas ir, vismaz 2 gadu
tīklu ierīkošanas darbu veikšanas pieredze Tet vai līdzvērtīga apjoma sakaru tīklā, un
par minētajiem darbiem pasūtītājs nav iesniedzis sūdzības, kā arī tam ir pieejami šo
darbu izpildei nepieciešamie resursi un materiālās iespējas, ko Būvkomersants
apliecina, iesniedzot informāciju par atbilstību uzskaitītajiem nosacījumiem;
Būvkomersants veicot darbus ņem vērā Tet uzraugošās personas (Tet būvuzrauga), par
kura piesaistīšanu un pakalpojumiem noslēgts līgums starp Tet, Komersantu un/vai
Būvkomersantu, norādījumus, un paraksta tīklu ierīkošanas gaitā nepieciešamos
dokumentus;
Būvkomersants pirms darbu uzsākšanas Tet būvuzraugam uzrāda instalācijas ierīces,
piederumus un materiālus (piemēram: gāzes analizators (indikators) kaitīgo un bīstamo
gāžu pārbaudei, kabeļu ievilkšanas un ūdens sūknēšanas komplektu, kabeļu vilkšanas
zeķi/es u.c.) kvalitatīvai un drošai kabeļu instalācijai kanalizācijā;
Būvkomersants apliecina atbilstību šajā pielikumā noteiktajām prasībām pirms darbu
veikšanas katrā atsevišķā Tet objektā, saskaņā ar katru Nomas pieteikumu, kas
parakstīts starp Tet un Komersantu. Akcepts darbu veikšanai vienā objektā negarantē
atļauju veikt darbus citā objektā.

9.8
Tet ir tiesības pārliecināties par sniegtās informācijas un apliecinājumu patiesumu, tajā
skaitā, bet ne tikai, pieprasot atsauksmes, veicot pārbaudes uz vietas.
9.9
Pamatpiedāvājuma 9.3.p. prasības netiek attiecinātas uz atsevišķu tehniskās
sagatavošanās darbu tehniskajai izpētei veikšanu, kas nav saistīti ar iekļūšanu Objektā
(piemēram, ūdens sūknēšana, sniega tīrīšana). Šādus darbus Komersants vai tā piesaistīts
apakšuzņēmējs veic Tet pavadošās personas uzraudzībā.
9.10 Nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā, kā arī gadījumā, ja beidz pastāvēt kāds
no šajā pielikumā uzskaitītajiem darbu veikšanas Tet infrastruktūras objektos nosacījumiem,
Būvkomersantam piekļuve Tet infrastruktūras objektos tiek liegta vai apturēta līdz visu
nosacījumu izpildes nodrošinājuma saņemšanai, neatlīdzinot tādējādi radušos zaudējumus,
jebkurā darbu izpildes stadijā.
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10 Informēšanas kārtība par plānotajām izmaiņām elektronisko
sakaru tīklā
10.1 Par plānotajām izmaiņām elektronisko sakaru tīklā, tai skaitā par papildu izmaksām
saistībā ar izmaiņu ieviešanu, Tet saprātīgā termiņā informē Komersantu, nosūtot informāciju
rakstveidā Komersanta atbildīgajai Kontaktpersonai.
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11 Pasākumi elektronisko sakaru tīklu aizsardzībai un drošībai
11.1 Tet nodrošina sava elektronisko sakaru tīkla, tajā skaitā, Objektu, aizsardzību un drošību
saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un savām komerciālajām interesēm.
11.2 Puses nekavējoties informē viena otru, izmantojot šī Pamatpiedāvājuma pielikumā
norādīto kontaktinformāciju, par to rīcībā nonākušu informāciju par notikušiem vai potenciāliem
elektronisko sakaru tīkla drošības apdraudējumiem, tīklu vai iekārtu neatļautu lietošanu, kā arī
par pasākumiem elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu integritātes un savietojamības
nodrošināšanai atbilstoši šajos elektronisko sakaru tīklos un elektronisko sakaru pakalpojumu
sniegšanā izmantotajām tehnoloģijām.
11.3 Ņemot vērā, ka Tet ir nacionālajai drošībai nozīmīgs uzņēmums ar kritisko infrastruktūru,
kuras darbības traucējumi būtiski ietekmētu valsts funkcionēšanu un sabiedrisko kārtību, tad
saskaņā ar Pamatpiedāvājuma punktā 1.1.5 norādītā dokumenta punktu 23.5 Tet publiskā
elektronisko sakaru tīkla aizsardzībai, drošībai, integritātes un nepārtrauktas darbības
nodrošināšanai tiek izvirzītas šādas nepieciešamo pasākumu prasības:
11.3.1 kabeļa ierīkošanas, uzturēšanas un remonta darbībām Tet elektronisko sakaru kabeļu
kanalizācijā un elektronisko sakaru stabu līnijā uzņēmumam ir nepieciešams spēkā esošs ISO
9001:2008 kvalitātes sertifikāts telekomunikāciju risinājumu jomā. Sertifikāta esamību apliecina,
iesniedzot tā kopiju. Kvalitātes sertifikāts nav obligāti nepieciešams apakšuzņēmējam, ja
sertifikāts ir ģenerāluzņēmējam;
11.3.2 Komersantam, kas veic kabeļa ierīkošanas, uzturēšanas un remonta darbības Tet
elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijā un elektronisko sakaru stabu līnijā ir nepieciešami
pietiekami resursi, lai kvalitatīvi un droši veiktu jebkuras iespējamās nepieciešamās darbības,
neapdraudot kabeļu kanalizācijā esošo Tet un citu komersantu kabeļu darbību:uz darba līguma
pamata nodarbina atbilstoši kvalificētus speciālistus - ne mazāk kā 10 (desmit) darbiniekus ar
vismaz 3 gadu pieredzi;
11.3.3 uz darba līguma pamata nodarbina ne mazāk kā 3 (trīs) sertificētus darbu vadītājus ar
vismaz 3 gadu pieredzi darbu vadīšanā, ko apliecina, iesniedzot kvalifikāciju apliecinošus
dokumentus un inženiertehnisko speciālistu un darbu vadītāja CV.
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12 Galvenie darbības rādītāji
12.1

Tet saistītu iekārtu pakalpojumiem izmanto sekojošus galvenos darbības rādītājus:

12.2 Rādītājs Nr.1.1. – Kontrollaikā veikto pakalpojuma „Kabeļa izvietošanas kabeļu
kanalizācijā” TTI īpatsvars. Rādītājs tiek mērīts kā visu Kontrollaikā veikto pakalpojuma „Kabeļa
izvietošanas kabeļu kanalizācijā” TTI skaita attiecība pret visu veikto pakalpojuma „Kabeļa
izvietošanas kabeļu kanalizācijā” TTI skaitu, pusgadā. TTI izpildes kontrollaiki atbilstoši TTI
pasūtījumā norādītajam trases garumam, ir noteikti Pakalpojumu aprakstā.
12.3 Rādītājs Nr.1.2. – Kontrollaikā veikto pakalpojuma „Kabeļa izvietošana stabos” TTI
īpatsvars. Rādītājs tiek mērīts kā visu Kontrollaikā veikto pakalpojuma „Kabeļa izvietošana
stabos” TTI skaita attiecība pret visu veikto pakalpojuma „Kabeļa izvietošana stabos” TTI skaitu,
pusgadā. TTI izpildes kontrollaiki atbilstoši TTI pasūtījumā norādītajam trases garumam, ir
noteikti Pakalpojumu aprakstā.
12.4 Rādītājs Nr.2.1. – Kontrollaikā veikto pakalpojuma „Kabeļa izvietošanas kabeļu
kanalizācijā” PTI īpatsvars. Rādītājs tiek mērīts kā visu Kontrollaikā veikto pakalpojuma „Kabeļa
izvietošanas kabeļu kanalizācijā” PTI skaita attiecība pret visu veikto pakalpojuma „Kabeļa
izvietošanas kabeļu kanalizācijā” PTI skaitu, pusgadā. PTI izpildes kontrollaiki atbilstoši PTI
pasūtījumā norādītajam trases garumam, ir noteikti Pakalpojumu aprakstā.
12.5 Rādītājs Nr.2.2. – Kontrollaikā veikto pakalpojuma „Kabeļa izvietošana stabos” PTI
īpatsvars. Rādītājs tiek mērīts kā visu Kontrollaikā veikto pakalpojuma „Kabeļa izvietošana
stabos” PTI skaita attiecība pret visu veikto pakalpojuma „Kabeļa izvietošana stabos” PTI skaitu,
pusgadā. PTI izpildes kontrollaiki atbilstoši PTI pasūtījumā norādītajam trases garumam, ir
noteikti Pakalpojumu aprakstā.
12.6 Rādītājs Nr.3.1. - Vidējais kabeļa ierīkošanas laiks kabeļu kanalizācijā. Rādītājs tiek
mērīts kā vidējais dienu skaits no kabeļa ierīkošanas priekšapmaksas saņemšanas Tet kontā
līdz ierīkošanas dienai, pusgadā.
12.7 Rādītājs Nr.3.2. - Vidējais kabeļa ierīkošanas laiks stabos. Rādītājs tiek mērīts kā
vidējais dienu skaits no kabeļa ierīkošanas priekšapmaksas saņemšanas Tet kontā līdz
ierīkošanas dienai, pusgadā.
12.8 Rādītājs Nr.4.1. - Bojājumu skaits uz kabeļu kanalizācijas trases kilometru. Rādītājs tiek
mērīts kā pieteikto pakalpojuma „Kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā” pamatoto bojājumu
skaita attiecība pret kopējiem Komersantiem iznomātajiem Tet elektronisko sakaru kabeļu
kanalizācijas trases kilometriem, pusgadā.
12.9 Rādītājs Nr.4.2. - Bojājumu skaits uz elektronisko sakaru stabu līnijas kilometru.
Rādītājs tiek mērīts kā pieteikto pakalpojuma „Kabeļa izvietošana stabos” pamatoto bojājumu
skaita attiecība pret kopējiem Komersantiem iznomātajiem Tet elektronisko sakaru stabu līniju
kilometriem, pusgadā.
12.10 Rādītājs Nr.5.1. – Kontrollaikā novērsto bojājumu īpatsvars pakalpojuma „Kabeļa
izvietošanas kabeļu kanalizācijā” bojājumiem ar sakaru pārtraukumu. Rādītājs tiek mērīts kā
visu Kontrollaikā novērsto pakalpojuma „Kabeļa izvietošanas kabeļu kanalizācijā” bojājumu ar
sakaru pārtraukumu skaita attiecība pret visu pakalpojuma „Kabeļa izvietošanas kabeļu
kanalizācijā” bojājumu ar sakaru pārtraukumu skaitu, pusgadā. Kontrollaiks saistītu iekārtu
pakalpojumu bojājumu ar sakaru pārtraukumu novēršanai ir 72 stundas no bojājuma pieteikuma
brīža.
12.11 Rādītājs Nr.5.2. – Kontrollaikā novērsto bojājumu īpatsvars pakalpojuma „Kabeļa
izvietošana stabos” bojājumiem ar sakaru pārtraukumu. Rādītājs tiek mērīts kā visu Kontrollaikā
novērsto pakalpojuma „Kabeļa izvietošana stabos” bojājumu ar sakaru pārtraukumu skaita
attiecība pret visu pakalpojuma „Kabeļa izvietošana stabos” bojājumu ar sakaru pārtraukumu
skaitu, pusgadā. Kontrollaiks saistītu iekārtu pakalpojumu bojājumu ar sakaru pārtraukumu
novēršanai ir 72 stundas no bojājuma pieteikuma brīža.
12.12 Rādītājs Nr.6.1. – Kontrollaikā novērsto bojājumu īpatsvars pakalpojuma „Kabeļa
izvietošanas kabeļu kanalizācijā” bojājumiem bez sakaru pārtraukuma. Rādītājs tiek mērīts kā
visu Kontrollaikā novērsto pakalpojuma „Kabeļa izvietošanas kabeļu kanalizācijā” bojājumu bez
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sakaru pārtraukuma skaita attiecība pret visu pakalpojuma „Kabeļa izvietošanas kabeļu
kanalizācijā” bojājumu bez sakaru pārtraukuma skaitu, pusgadā. Kontrollaiks kabeļu
kanalizācijas pakalpojuma bojājumu bez sakaru pārtraukuma novēršanai ir 30 (trīsdesmit) darba
dienas no bojājuma pieteikuma brīža.
12.13 Rādītājs Nr.6.2. – Kontrollaikā novērsto bojājumu īpatsvars pakalpojuma „Kabeļa
izvietošana stabos” bojājumiem bez sakaru pārtraukuma. Rādītājs tiek mērīts kā visu
Kontrollaikā novērsto pakalpojuma „Kabeļa izvietošana stabos” bojājumu bez sakaru
pārtraukuma skaita attiecība pret visu pakalpojuma „Kabeļa izvietošana stabos” bojājumu bez
sakaru pārtraukumu skaitu, pusgadā. Kontrollaiks stabu līnijas pakalpojuma bojājumu bez
sakaru pārtraukuma novēršanai ir 20 (divdesmit) darba dienas no bojājuma pieteikuma brīža.
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Pielikums Nr.1 - Tet kontaktpersonas
Saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumu Līguma jautājumi, Līguma
grozījumi, informācijas nosūtīšana
Vārds, uzvārds

Ivars Tauniņš

Amats

Starpoperatoru biznesa daļas direktors

Pasta adrese

Dzirnavu 105, Rīga, LV-1011

Tālruņa numurs

67055432

Faksa numurs

67055300

E-pasta adrese

ivars.taunins@tet.lv

Kontaktpersonas par konkrētiem saistītu iekārtu kopīgas piekļuves pakalpojumiem
tiek noteiktas Līgumā
Pakalpojumu bojājumu pieteikšana un piekļuves pieprasīšana avārijas darbu
veikšanai Tet infrastruktūras objektos
Dienests

Korporatīvo klientu zvanu centrs (pieteikumu apstrāde 7/24)

Telefona numurs

80009101

E-pasts

tad@tet.lv

Piekļuves pieprasīšana plānotu darbu veikšanai Tet infrastruktūras objektos
Dienests

Tīklu kontroles dienests (pieteikumu apstrāde 5/8, darba laikā
8:00 – 17:00)

E-pasts

Nmc.planning@tet.lv
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Pielikums Nr.2 - Elementu uzskaitījums saistītu iekārtu kopīgas
izmantošanas pakalpojumu sniegšanai
Piekļuves kabeļu kanalizācijai pakalpojuma minimāli piedāvātie
elementi un to tarifi
I. Maksa par teorētisko tehnisko izpēti, ja to veic, izmantojot rīku
Nr.
p.k.

Pakalpojuma elements

Trases
garums
(m)

Tarifs
bez PVN
(EUR)

1.

2.

3.

4.

1.

Trases teorētiskā tehniskā izpēte Tet kabeļu kanalizācijā,
par pasūtījumu

0 līdz 100

126,86

Trases teorētiskā tehniskā izpēte Tet kabeļu kanalizācijā n1 x 100, kur
22.02
trasei virs 100 m*, par katriem nākamajiem 100m
n>1
1
– n ir naturāls skaitlis
* n x 100 m garumu pārsniedzošajai trases daļai, kura nesasniedz pilnus 100 m, tiek piemērots
tarifs par 100 m
Norēķinu kārtība: Pēcapmaksa
2.

II. Maksa par praktiskās tehniskās izpētes sagatavošanas darbiem
Nr.
p.k.
1.

Pakalpojuma elements

Aku skaits
(gab.)

Tarifs
bez PVN
(EUR)

2.

3.

4.

1. Akas lūkas metinājuma atgriešana, par aku

1

23,34

2. Akas lūkas metinājuma atgriešana, par katru nākamo aku

>1

23,34

3. Kabeļu kanalizācijas aku tīrīšana, par aku

1

161.46

4. Kabeļu kanalizācijas aku tīrīšana, par katru nākamo aku

>1

161.46

5.

Ūdens atsūknēšana no kabeļu kanalizācijas akām, par
aku

1

64.58

6.

Ūdens atsūknēšana no kabeļu kanalizācijas akām, par
katru nākamo aku

>1

64.58

1

46,68

7. Akas lūkas aizmetināšana, par aku

8. Akas lūkas aizmetināšana, par katru nākamo aku
>1
46,68
Maksa par konkrēta kabeļu kanalizācijas posma PTI sagatavošanas darbiem tiek aprēķināta,
balstoties uz darbu tarifiem atbilstoši reālajai situācijai un faktiski veiktajiem darbiem.
Norēķinu kārtība: Pēcapmaksa
III. Maksa par praktisko tehnisko izpēti, ja to veic atsevišķi no kabeļa ierīkošanas
darbiem
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Nr.
p.k.

Pakalpojuma elements

Trases garums
(m)

Tarifs
bez PVN
(EUR)

1.

2.

3.

4.

0 līdz 100

386,00

Trases praktiskā tehniskā izpēte attālumam virs 100 m,
2. par metru (garums tiek noapaļots līdz nākamajiem
pilniem 100m)

virs 100

0,52

Kabeļu
kanalizācijas
akas,
kastes,
šahtas
izpilddokumentācijas sagatavošana ar sienu izklājumu
3. fotofiksāciju trasei ar garumu, par katru kabeļu
kanalizācijas aku, kasti, šahtu (100 m tiek skaitīti no
Komersanta norādītās adreses A)

virs 100

27,60

1. Trases praktiskā tehniskā izpēte, par pasūtījumu

Tehnisko noteikumu izsniegšana vienlaicīgi ar pozitīvu
Bezmaksas
praktiskās tehniskās izpētes rezultātu, par pasūtījumu
Nav norādīti maksājumi, kas veicami par trešo pušu saskaņojumu iegūšanu darbu veikšanai.
Komersantam ir tiesības uzraudzīt PTI veikšanu klātienē, iepriekš vienojoties ar Tet.
Norēķinu kārtība: Priekšapmaksa
4.

IV. Maksa par praktisko tehnisko izpēti, ja to veic kopā ar kabeļa ierīkošanas darbiem
Nr.
p.k.

Pakalpojuma elements

Trases garums
(m)

Tarifs
bez PVN
(EUR)

1.

2.

3.

4.

0 līdz 100

386,00

Trases praktiskā tehniskā izpēte attālumam virs 100 m,
2. par metru (garums tiek noapaļots līdz nākamajiem
pilniem 100m)

virs 100

0,52

Kabeļu
kanalizācijas
akas,
kastes,
šahtas
izpilddokumentācijas sagatavošana ar sienu izklājumu
3. fotofiksāciju trasei ar garumu, par katru kabeļu
kanalizācijas aku, kasti, šahtu (100 m tiek skaitīti no
Komersanta norādītās adreses A)

virs 100

27,60

1. Trases praktiskā tehniskā izpēte, par pasūtījumu

Tehnisko noteikumu izsniegšana vienlaicīgi ar pozitīvu
Bezmaksas
praktiskās tehniskās izpētes rezultātu, par pasūtījumu
Nav norādīti maksājumi, kas veicami par trešo pušu saskaņojumu iegūšanu darbu veikšanai.
Komersantam ir tiesības uzraudzīt PTI veikšanu klātienē, iepriekš vienojoties ar Tet.
Norēķinu kārtība: Priekšapmaksa
4.

V. Kopējā maksa par kabeļu kanalizācijas pārblīvējuma novēršanu
Nr.
p.k.
1.

Pakalpojuma elements

Trases garums
(m)

Tarifs
bez PVN
(EUR)

2.

3.

4.
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1.

Kabeļu kanalizācijas pārblīvējuma novēršana, par
pasūtījumu

0 līdz 100

Līgumcena*

Kabeļu kanalizācijas pārblīvējuma novēršana, par n1 x 1, kur n>1 Līgumcena*
pasūtījumu
1
– n ir naturāls skaitlis
*
- Līgumcena, atkarībā no faktiskā darbu apjoma un faktiskajām izmansām.
Norēķinu kārtība: Priekšapmaksa
2.

VI. Kopējā maksa par bloķēto kabeļu kanalizācijas kanālu remontu
Nr.
p.k.

Pakalpojuma elements

Bojājumu
skaits

Tarifs
bez PVN
(EUR)

1.

2.

3.

4.

1.

Viena kabeļu kanalizācijas kanāla remonts, atjaunojot
zaļo zonu

1

Līgumcena*

2.

Viena kabeļu kanalizācijas kanāla remonts, atjaunojot
ceļa grants segumu

1

Līgumcena*

3.

Viena kabeļu kanalizācijas kanāla remonts, atjaunojot
asfalta segumu

1

Līgumcena*

4.

Viena kabeļu kanalizācijas kanāla remonts, atjaunojot
veco bruģakmeņu segumu

1

Līgumcena*

Viena kabeļu kanalizācijas kanāla remonts, atjaunojot
1
veco bruģakmeņu segumu
*
- Līgumcena, atkarībā no faktiskā darbu apjoma un faktiskajām izmaksām.
Norēķinu kārtība: Priekšapmaksa
5.

Līgumcena*

VII. Ikmēneša nomas maksa
Nr.
p.k.

Pakalpojuma elements

Trases
garums
(m)

Tarifs
bez PVN
(EUR)

1.

2.

3.

4.

0 līdz 100

36,44

1. Vietas noma kabeļa izvietošanai trasē, mēnesī

Vietas noma kabeļa izvietošanai trasē virs 100 m*, n1 x 100, kur
4,28
mēnesī
n>1
1
– n ir naturāls skaitlis
*Komersantam pieprasot kabeļu kanalizācijas posma nomu starp divām noteiktām adresēm,
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.
2.

VIII. Informācijas piekļuves rīka lietotāja konta abonēšanas maksa
Nr.
p.k.

Pakalpojuma elements

Mērvienība

Tarifs
bez PVN
(EUR)
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1.

2.

Rīka lietotāja konta abonēšanas maksājums
1. kalendāro mēnesi pakalpojuma ierīkošanas laikā

2.

Rīka lietotāja konta abonēšanas maksājums
kalendāro mēnesi pēc pakalpojuma ierīkošanas

par

3.

4.

Lietotāja
konts

255,00

par Lietotāja konts

255,00

IX. Maksa par kabeļa ierīkošanu kabeļu kanalizācijas trasē tarifi
Mērvienība

Tarifs bez
PVN
(EUR)

Projekta izstrāde kabeļa ierīkošanas darbiem kabeļu
kanalizācijā, EUR par km

km

445.45

Kabeļa ierīkošana kabeļu kanalizācija atsevišķi no
PTI trases garumam līdz 100m, EUR par 100m

Līdz 100m

288.00

Kabeļa ar diametru 1-21 mm ierīkošana kabeļu
kanalizācijā, EUR par metru

m

1.02

Uzmavas uzstādīšana un 2 optisko kabeļu iestrāde
uzmavā (UVT tipa uzmava), EUR par uzmavu

gab

163.55

Ierīkotā
optiskā
kabeļa
pirmās
šķiedras
sametināšana uzmavā, EUR par metinājumu

metinājums

26.50

Ierīkotā
kabeļa katras
nākamās
šķiedras
sametināšana uzmavā, EUR par metinājumu

metinājums

3.97

7.

Jaunierīkotā kabeļa marķēšana 1 akā, EUR par aku

aka

3.43

8.

Kabeļu akas fotofiksācija. EUR par aku

aka

4.81

9.

Projekta
dokumentācijas
papildināšana, EUR par gab.

gab

14.50

Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pakalpojuma elements

korekcija

un

10.

Citi darbi
Pēc tāmes
Piezīmes.
1) Norēķinu kārtība - Priekšapmaksa, ja ierīkošanas laikā tiek veikti sagatavošanas darbi vai
papildus darbi, tad šos darbus apmaksā pēc fakta.
2) P. 1. tarifu piemēro proporcionāli trases garumam, projekta izstrādes minimālais tarifs 84.00
EUR.
3) P.3. tarifu piemēro: a)sākot no pirmā metra, ja ierīkošana notiek vienlaicīgi ar PTI; b)sākot
no 101 (simtu pirmā) metra, ja ierīkošana notiek atsevišķi no PTI.
4) P. 4. cena atkarīga no uzmavas tipa.
5) P.5. un 6. cenā ietilpst montāžas kvalitātes kontrole pēc montāžas pabeigšanas.
6) P8. tiek piemērots, ja kabeļa ierīkošana ir atsevišķi no PTI.

Piekļuves stabiem pakalpojuma minimāli piedāvātie pakalpojuma
elementi un to tarifi
I. Maksa par teorētisko tehnisko izpēti, ja to veic, izmantojot rīku
Nr.
p.k.

Pakalpojuma elements

Stabu skaits
(gab.)

Tarifs
bez PVN
(EUR)
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1.

2.

1. Trases teorētiskā tehniskā izpēte, par pasūtījumu
2.

Trases teorētiskā tehniskā izpēte, sākot ar trases septīto
stabu, par stabu

3.

4.

0 līdz 6

265,00

vairāk kā 6

32,50

Norēķinu kārtība: Pēcapmaksa
II. Maksa par praktisko tehnisko izpēti, ja to veic atsevišķi no kabeļa ierīkošanas
darbiem
Nr.
p.k.

Pakalpojuma elements

Stabu skaits
(gab.)

Tarifs
bez PVN
(EUR)

1.

2.

3.

4.

0 līdz 6

525,00

vairāk kā 6

40,27

1.

Praktiskā tehniskā izpēte, par pasūtījumu

2.

Praktiskā tehniskā izpēte, sākot ar trases
septīto stabu, par stabu

Norēķinu kārtība: Priekšapmaksa
III. Maksa par praktisko tehnisko izpēti, ja to veic kopā ar kabeļa ierīkošanas darbiem
Nr.
p.k.

Pakalpojuma elements

Stabu skaits
(gab.)

Tarifs
bez PVN
(EUR)

1.

2.

3.

4.

0 līdz 6

525,00

vairāk kā 6

40,27

1.

Praktiskā tehniskā izpēte, par pasūtījumu

Praktiskā tehniskā izpēte, sākot ar trases
septīto stabu, par stabu.
1
– n ir naturāls skaitlis
Norēķinu kārtība: Priekšapmaksa
2.

IV. Kopējā maksa par kabeļu stabu trases pārslodzes novēršanu
Nr.
p.k.

Pakalpojuma elements

Trases garums
(m)

1.

2.

3.

Tarifs
bez PVN
(EUR)
4.

Kabeļu stabu trases pārslodzes novēršana, par 0 līdz 100
Līgumcena
pasūtījumu
Kabeļu stabu trases pārslodzes novēršana, par n1 x 1, kur n>1 Līgumcena
2.
pasūtījumu
Līgumcena, atkarībā no faktiskā darbu apjoma un faktiskajām izmaksām.
Norēķinu kārtība: Priekšapmaksa
1.

V. Ikmēneša nomas maksa

30

Nr.
p.k.

Pakalpojuma elements

Stabu skaits
(gab.)

Tarifs
bez PVN
(EUR)

1.

2.

3.

4.

1.

Par kabeļa izvietošanu stabos trasei ar garumu,
mēnesī

līdz 6

18,45

vairāk kā 6

1,00

Par kabeļa izvietošanu stabos trasei ar garumu
virs 6 stabiem, par katru nākamo stabu, mēnesī
1
– n ir naturāls skaitlis
2.

VI. Informācijas piekļuves rīka lietotāja konta abonēšanas maksa
Nr.
p.k.

Pakalpojuma elements

Mērvienība

Tarifs
bez PVN
(EUR)

1.

2.

3.

4.

Lietotāja
konts

255,00

Rīka lietotāja konta abonēšanas maksājums
1. kalendāro mēnesi pakalpojuma ierīkošanas laikā

2.

Rīka lietotāja konta abonēšanas maksājums
kalendāro mēnesi pēc pakalpojuma ierīkošanas

par

par Lietotāja konts

255,00

VII. Maksa par kabeļa ierīkošanu kabeļu stabu trasē tarifi
Nr.
p.k.

Pakalpojuma elements

Mērvienība

Tarifs bez
PVN

1.

2.

3.

4.

1.

Projekta izstrāde kabeļa ierīkošanas darbiem kabeļu
stabiu trasē, EUR par km

km

379.09

2.

Kabeļa ierīkošana kabeļu stabu trasē atsevišķi no PTI
trases garumam līdz 100m, EUR par 100m

līdz 100 m

288.00

3.

Kabeļa ierīkošana uz stabiem, EUR par metru

m

1.80

4.

Uzmavas uzstādīšana un 2 optisko kabeļu iestrāde
uzmavā (UVT tipa uzmava), EUR par uzmavu

gab

163.55

5.

Ierīkotā optiskā kabeļa pirmās šķiedras sametināšana
uzmavā, EUR par metinājumu

metinājums

26.50

6.

Ierīkotā kabeļa katras nākamās šķiedras sametināšana
uzmavā, EUR par metinājumu

metinājums

3.97

7.

Projekta dokumentācijas korekcija un papildināšana,
EUR par gab.

gab

14.50

8. Neparedzēti papildus darbi
Pēc tāmes
Piezīmes.
1) Norēķinu kārtība - Priekšapmaksa, ja ierīkošanas laikā tiek veikti sagatavošanas darbi vai
papildus darbi, tad šos darbus apmaksā pēc fakta.
2) P. 1. tarifu piemēro proporcionāli trases garumam, projekta izstrādes minimālais tarifs 84.00
EUR.
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3) P.3. tarifu piemēro: a)sākot no pirmā metra, ja ierīkošana notiek vienlaicīgi ar PTI; b)sākot
no 101 (simtu pirmā) metra, ja ierīkošana notiek atsevišķi no PTI.
4) P. 4. cena atkarīga no uzmavas tipa.
5) P.5. un 6. cenā ietilpst montāžas kvalitātes kontrole pēc montāžas pabeigšanas.
Papildus Tet noteiktajiem tarifiem Komersants apmaksā trešo personu noteiktās izmaksas par
pakalpojumiem, atļaujām un saskaņojumiem, kas nepieciešami Pakalpojuma ierīkošanai un
nodrošināšanai, saskaņā ar trešo personu noteiktajiem izcenojumiem un noteiktajiem
termiņiem, tajā skaitā par atļauju vai saskaņojumu saņemšanu valsts vai pašvaldību iestādēs.
Darbības, kuras PTI ietvaros var veikt Komersants:
• ūdens atsūknēšana no kabeļu kanalizācijas akām;
• kabeļu kanalizācijas akas vāka atbloķēšana, ja to bloķējis sniegs, auto, būve vai citi
objekti.
Ja PTI ietvaros Komersants vēlas veikt kādu no minētajām darbībām, tad Komersantam tas
jānorāda PTI pieteikumā.
Informācija par maksājumiem, maksas atļauju vai saskaņojumu saņemšanu valsts vai
pašvaldību iestādēs: nav nepieciešamas atļaujas vai saskaņojumi valsts vai pašvaldību
iestādēs un līdz ar to nav arī nekādu maksājumu valsts vai pašvaldību iestādēm, lai
Komersants saņemtu pieprasīto vairumtirdzniecības pakalpojumu – saņemtu lietošanā vietu
Tet piederošā kabeļu kanalizācijā vai vietu Tet piederošas elektronisko sakaru līnijas stabos.
Citos gadījumos atļaujas vai saskaņojumi valsts vai pašvaldību iestādēs ir nepieciešami
saskaņā ar tiesību aktos noteikto.
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Pielikums Nr.3 - Līguma par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas
pakalpojumiem paraugforma
Līguma parauga sākums
LĪGUMS PAR SAISTĪTU IEKĀRTU KOPĪGAS IZMANTOŠANAS
PAKALPOJUMIEM Nr. ____________
Rīgā,

201_.gada ___._____________

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tet”, ierakstīta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra
komercreģistrā 2004.gada 17.decembrī, vienotās reģistrācijas Nr.40003052786, juridiskā
adrese Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, turpmāk – Tet, tās galvenā izpilddirektora Jura
Gulbja personā, kurš rīkojas uz SIA „Tet” vadītāju pilnvaru pamata no vienas puses,
un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „_______________”, ierakstīta Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistra komercreģistrā 20__.gada __.__________, vienotās reģistrācijas
Nr.______________, juridiskā adrese ____________, ___________________, turpmāk –
Komersants, tās __________________________ personā, kurš rīkojas uz ___________
pamata no otras puses,
abi kopā vai katrs atsevišķi tālāk tekstā Puses, noslēdz šādu Līgumu:
1. Līguma priekšmets
1.1. Tet par samaksu sniedz un Komersants lieto Tet publiskā elektronisko sakaru tīkla
infrastruktūras (turpmāk – Tet infrastruktūra) saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas
pakalpojumus, kas aprakstīti Līguma pielikumos (turpmāk - Pakalpojumi), pamatojoties uz šo
Līgumu un abpusēji parakstītu Nomas pieteikumu par katra konkrētā Pakalpojuma katrā
objektā - Tet kabeļu kanalizācijas posmā vai Tet elektronisko sakaru līniju stabos (turpmāk –
Objekts), saņemšanu.
1.2. Saskaņā ar Noteikumiem par piekļuvi saistītām iekārtām, kas apstiprināti ar SPRK
padomes 04.10.2018. lēmumu Nr.1/26, atbilstoši Tet publiskā elektronisko sakaru tīkla
infrastruktūras struktūrai, Tet nodrošina saistītu iekārtu kopīgu izmantošanu, sniedzot šādus
pakalpojumus:
1.2.1. Kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā;
1.2.2. Kabeļa izvietošana stabos;
1.2.3. Vairumtirdzniecības palīgproduktu pakalpojumus:
- iekārtu izvietošana saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem;
- kabeļu izvietošana iekštelpās saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem.
1.3. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Noteikumiem par piekļuvi saistītām
iekārtām, kas apstiprināti ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr.1/26, Piekļuves, saistītu
iekārtu kopīgas izmantošanas, piekļuves datu plūsmai un atsaistītas piekļuves abonentlīnijām
pamatpiedāvājuma noteikumiem, kas apstiprināti ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu
Nr.1/25, SPRK padomes 19.12.2013.lēmuma Nr. 244 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību
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„Lattelecom” būtisku ietekmi piekļuves vairumtirdzniecības (fiziskā) tīkla infrastruktūrai
(ieskaitot kopējo vai pilnībā atsaistītu piekļuvi) fiksētā atrašanās vietā tirgū” un citiem spēkā
esošajiem tiesību aktiem.
1.4. Komersants lieto Pakalpojumus Noteikumos par piekļuvi saistītām iekārtām, kas
apstiprināti ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr.1/27, noteiktajiem mērķiem – nākamās
paaudzes piekļuves kabeļtīklu ierīkošanai, neatkarīgi no elektronisko sakaru pakalpojuma,
kādu tas plāno sniegt, tajā skaitā, atvilces vajadzībām piekļuvei abonentlīniju gala posmiem,
abonentapakšlīnijām vai atsaistītām abonentlīnijām, vai piekļuvei augstākā punktā Tet
elektronisko sakaru tīklā, ja starp Komersantu un Tet ir noslēgts līgums par atsaistītas
piekļuves abonentlīnijām pakalpojumiem vai par piekļuves datu plūsmai pakalpojumiem.
2. Piekļuve informācijas rīkam un tā lietošana
2.1. Tet nodrošina Komersantam piekļuvi informācijas rīkam (turpmāk – IT rīks), kas satur “Piekļuves, saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas, piekļuves datu plūsmai un atsaistītas
piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājuma noteikumi”, kas apstiprināti ar SPRK padomes
04.10.2018. lēmumu Nr.1/25 - noteikto publiskojamo informāciju. IT rīks, nodrošina noteikta
apjoma informāciju par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas Pakalpojumu pieejamību
Latvijas teritorijā un izmantojot IT rīku Komersants var aizpildīt un iesniegt Pakalpojuma
nodrošināšanai nepieciešamos pieteikumus un veikt citas Līgumā atrunātās darbības.
Komersants ievēro Līguma pielikumā pievienotos IT rīka lietošanas noteikumus. Pielikums Nr.
5 un aizpilda IT rīka lietotāja konta izveidošanas un lietotāja reģistrēšanas pieteikumu
Pielikums Nr. 5.1.

3. Pakalpojumu pasūtīšana un saskarne
3.1. Komersants pasūta saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas Pakalpojumus IT rīkā.
Saņemtie Pasūtījumi tiek apstrādāti rindas kārtībā pēc to saņemšanas.
3.2. Lai novērtētu saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas Pakalpojuma sniegšanas iespējas
konkrētā Komersanta pieprasītajā Objektā, ir jāveic Teorētiskās tehniskā izpēte (turpmāk –
TTI).
3.3. Komersants IT rīkā iesniedz Tet pasūtījuma formu:
3.3.1. Iesniedzot TTI pasūtījumu, Komersants apņemas apmaksāt TTI veikšanas rēķinu
neatkarīgi no tā, vai izpētes rezultāts ir pozitīvs vai negatīvs;
3.3.2. TTI pieteikumam obligāti ir jāpievieno izvēlētās kabeļu trases shēma, jānorāda trases
attālums un galapunkti, norādot kabeļu trases elementa numuru, ģeogrāfiskās koordinātes un
tehniskos risinājumus, kuru plāno izmantot trases galapunktos;;
3.3.3 ja Komersants vēlas, lai TTI veikšanai un maksai tiktu summētas vairāku kabeļu
kanalizācijas trases, kurām ir kopējs kāds kanalizācijas posms vai kanalizācijas aka
(summētais garums tiek noapaļots līdz nākamajiem pilniem 100m un nedrīkst pārsniegt
1000m), tad IT rīka pieteikumā jāatzīmē “Saistītas, summējamas trases”. Par šo pieteikumu
tiek aprēķināta viena TTI maksa un pieteikumā jāpievieno kabeļu izvietojuma shēma un
piezīmju laukā jāapraksta visas summētās kabeļu kanalizācijas trases ar to A un B
galapunktiem un katras summētās trases garumu.
3.3.4. Tet izskata TTI pasūtījumu un, izmantojot IT rīku, informē Komersantu par izpētes
rezultātu. Atkarībā no trases garuma Objektā, termiņi norādīti Līguma Pielikumā Nr. 1 vai
Pielikumā Nr. 2 par attiecīgā Pakalpojuma sniegšanas noteikumiem.
3.3.5. TTI slēdziens var būt kā pozitīvs, tā arī negatīvs. Pozitīva slēdziena gadījumā Tet sniedz
informācija par praktiskās tehniskās izpētes (turpmāk – PTI) plānotajām izmaksām.
Norādītajās plānotajās PTI izmaksās netiek iekļautas izmaksas par PTI sagatavošanas
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darbiem, par kuriem maksa tiek aprēķināta atbilstoši faktiskajam darbību apmēram un
izmaksām, un Komersants veic to apmaksu pēcapmaksas veidā;
3.3.6. Tet ir tiesības atteikt Komersanta iesniegtā TTI pieteikuma izpildi, par atteikumu un tā
pamatojumu rakstveidā informējot Komersantu, ja TTI pieteikuma sākotnējās apstrādes laikā
noskaidrots, ka:
- pieteikums nav noformēts saskaņā ar Līguma noteikumiem un/vai Komersants tajā nav
norādījis vai pēc Tet pieprasījuma noteiktajā termiņā nav iesniedzis pilnīgu un precīzu
informāciju, kas minēta pieteikumā;
- Pakalpojuma lietošanas mērķis neatbilst Līguma 1.4.punktā minētajam;
- Komersants nav izpildījis maksājumu saistības, kas izriet no Līguma un/vai kāda no tā
ietvaros noslēgta Nomas pieteikuma. Šajā gadījumā TTI var tikt veikta, saņemot no
Komersanta saistību izpildes nodrošinājumu.
3.3.4. Pozitīva TTI slēdziena spēkā esamības termiņš, kurā Komersants var iesniegt PTI
pieteikumu saskaņā ar TTI slēdzienā noteiktajiem parametriem, ir spēkā un ir saistošs Tet 30
(trīsdesmit) kalendāra dienas no TTI slēdziena nosūtīšanas dienas Komersantam. Tet neveic
PTI, ja Komersants iesniedzis PTI pasūtījumu pēc TTI slēdziena spēkā esamības termiņa.
3.3.5. Tet sniedz negatīvu TTI slēdzienu, ja:
- ierīkošanai vai izvietošanai paredzamais Komersanta elektronisko sakaru kabelis neatbilst
attiecīgā Pakalpojuma pielikumā noteiktajām tehniskajām prasībām;
- TTI pieteikumā norādītajā konkrētajā Komersanta pieprasītajā Objektā Tet nevar sniegt
Pakalpojumu sakarā ar Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras neesamību vai
infrastruktūra tehniski nespēj nodrošināt Pakalpojuma sniegšanu;
- ja vieta konkrētā Komersanta pieprasītajā Objektā ir nepieciešama Tet elektroniskā sakaru
tīkla ekspluatācijas rezervēm vai attīstības vajadzībām tuvāko 2 gadu laikā kopš TTI
iesniegšanas;
- ja vieta konkrētā Komersanta pieprasītajā Objektā ir rezervēta vairumtirdzniecības
pakalpojuma sniegšanai saskaņā ar cita komersanta pieteikumu un nav iespējama vienlaicīga
pieteikumu izpilde;
- TTI pieteikumā norādītais Objekts pilnībā vai daļēji nav Tet īpašums vai pastāv citi juridiska
rakstura šķēršļi Pakalpojuma sniegšanai, vai nevar tikt izpildīts kāds no Līgumā vai šajā
pielikumā noteiktajiem Pakalpojuma sniegšanas nosacījumiem.
3.4. Ja pieprasītajā Objektā pastāv Pakalpojuma sniegšanas TTI, lai novērtētu Pakalpojuma
sniegšanas PTI Komersanta pieprasītajā Objektā, Komersants TTI slēdziena spēkā esamības
laikā elektroniski, izmantojot IT rīkā pieejamo Pakalpojuma pasūtījuma formu, iesniedz Tet PTI
pasūtījumu. Ja PTI ietvaros Komersants vēlas veikt kādu no sekojošām darbībām:
- ūdens atsūknēšana no kabeļu kanalizācijas akas;
- kabeļu kanalizācijas akas vāka atbloķēšana, ja to bloķējis sniegs, auto, būve vai citi
objekti,
tad Komersantam tas jānorāda PTI pieteikumā.
3.4.1. Iesniedzot PTI pasūtījumu, Komersants apņemas apmaksāt PTI pirms darbu
uzsākšanas un tai nepieciešamos tehniskās sagatavošanas darbus pēc PTI pabeigšanas
neatkarīgi no tā, vai izpētes rezultāts ir pozitīvs vai negatīvs;
3.4.2. PTI pieteikumam obligāti ir jāpievieno izvēlētās kabeļu trases shēma, jānorāda trases
attālums un galapunkti, norādot kabeļu trases elementa numuru, ģeogrāfiskās koordinātes un
tehniskos risinājumus, kurus plāno izmantot trases galapunktos;
3.4.3. ja Komersants vēlas, lai PTI veikšanai un maksai tiktu summētas vairāku kabeļu
kanalizācijas trases, kurām ir kopējs kāds kanalizācijas posms vai kanalizācijas aka
(summētais garums tiek noapaļots līdz nākamajiem pilniem 100m un nedrīkst pārsniegt
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1000m), tad IT rīka pieteikumā jāatzīmē “Saistītas, summējamas trases”. Par šo pieteikumu
tiek aprēķināta viena PTI maksa un pieteikumā jāpievieno kabeļu izvietojuma shēma un
piezīmju laukā jāapraksta visas summētās kabeļu kanalizācijas trases ar to A un B
galapunktiem un katras summētās trases garumu;
3.4.4. PTI pieteikumā Komersants izvēlas un norāda vai:
1) kabeļa ierīkošanu pasūtīs Tet, ja tiks saņemta pozitīva PTI atbilde;
2) PTI veicama kopā ar kabeļa ierīkošanu;
3) nepieciešami tehniskie noteikumi projekta izstrādei, ja kabeli Tet kabeļu kanalizācija ierīko
pats Komersants.
Komersants izdarot izvēli 1) vai 2) piekrīt, ka kabeļa ierīkošanu veiks Tet par kabeļa
ierīkošanas maksu, kas norādīta Pielikumā Nr. 8, un apstiprina, ka apmaksās neparedzētu un
papildu darbu izmaksas, ja tādas būs radušās darbu veikšanas laikā. Ja Komersants izdara
izvēli 3), tad pēc pozitīvas PTI atbildes saņemšanas Komersants IT rīkā iesniedz Nomas
pieteikumu. Komersants var uzsākt kabeļa ierīkošanas darbus pēc projekta dokumentācijas
sagatavošanas un saskaņošanas, piesakot Tet darbu uzraudzību un saņemot darbu veikšanas
atļauju un veicot darbus saskaņā ar izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.
3.4.5. Tet izskata PTI pasūtījumu un, izmantojot IT rīku, sniedz Komersantam atbildi. Atkarībā
no trases garuma Objektā, termiņi norādīti Līguma Pielikumā Nr. 1 un Pielikumā Nr. 2 par
attiecīgā Pakalpojuma sniegšanas noteikumiem. Tet veic PTI pēc tam, kad saņemta visa
nepieciešamā informācija un veikta priekšapmaksa par PTI.
3.4.6. PTI izpildes termiņā netiek ieskaitīts laiks, kurā ar Komersantu notiek nepieciešamās
informācijas precizēšana, saskaņošana izpētes veikšanai, ka arī laika periods, kurā klimatisko
vai kādu citu no Tet neatkarīgu apstākļu dēļ darbu veikšana ir apgrūtināta vai neiespējama, un
kurā tiek saņemti saskaņojumi no trešajām personām.
Klimatisko apstākļu ietekmes piemēri:
- Latvijas klimatiskajos apstākļos pavasara atkušņu un rudens lietavu laikā augsta
gruntsūdens līmeņa ietekmē daudzās vietās nevar ilgstoši veikt darbus kabeļu
kanalizācijas akās, jo ūdens atsūknēšana ir neefektīva;
- Rudens, ziemas, pavasara periodā iespējamas situācijas, kad uz stabiem veidojas
apledojums un/vai noteikts vēja ātrums var radīt nelaimes gadījuma risku;
- Ziemas periodā, kad temperatūra kabeļu kanalizācijā ir zem 0º C, tad praktiski netiek
veikti darbi kabeļu kanalizācijā kabeļu bojājumu riska dēļ.
3.4.7. Tet ir tiesības atteikt Komersanta iesniegtā PTI pieteikuma izpildi, par atteikumu un tā
pamatojumu rakstveidā informējot Komersantu, ja PTI pieteikuma sākotnējās apstrādes laikā
noskaidrots, ka:
- pieteikums nav noformēts saskaņā ar Līguma noteikumiem un/vai Komersants tajā nav
norādījis vai pēc Tet pieprasījuma noteiktajā termiņā nav iesniedzis pilnīgu un precīzu
informāciju, kas minēta pieteikumā;
- Pakalpojuma lietošanas mērķis neatbilst Līguma 1.4.punktā minētajam;
- Komersants nav izpildījis maksājumu saistības, kas izriet no Līguma un/vai kāda no tā
ietvaros noslēgta Nomas pieteikuma. Šajā gadījumā PTI var tikt veikta, saņemot no
Komersanta saistību izpildes nodrošinājumu.
3.4.8. Tet sniedz Komersantam pozitīvu PTI slēdzienu, ja pastāv praktiskās tehniskās iespējas
Pakalpojuma sniegšanā konkrētajā Objektā, vai negatīvu slēdzienu, ja nepastāv praktiskas
tehniskās iespējas Pakalpojuma sniegšanā konkrētajā Objektā.
3.4.9. Tet sniedz negatīvu PTI slēdzienu, ja:
- ierīkošanai vai izvietošanai paredzamais Komersanta elektronisko sakaru kabelis
neatbilst attiecīgā Pakalpojuma pielikumā noteiktajām tehniskajām prasībām;
- PTI pieteikumā norādītajā konkrētajā Komersanta pieprasītajā Objektā Tet nevar sniegt
Pakalpojumu sakarā ar Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras
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-

-

neesamību vai sakarā ar to, ka infrastruktūra tehniski nespēj nodrošināt Pakalpojuma
sniegšanu;
ja vieta konkrētā Komersanta pieprasītajā Objektā ir nepieciešama Tet elektroniskā
sakaru tīkla ekspluatācijas rezervēm;
PTI pieteikumā norādītais Objekts pilnībā vai daļēji nav Tet īpašums vai pastāv citi
juridiska rakstura šķēršļi Pakalpojuma sniegšanai, vai nevar tikt izpildīts kāds no
Līgumā vai šajā pielikumā noteiktajiem Pakalpojuma sniegšanas nosacījumiem;
Tet nevienojas ar Komersantu par kabeļu kanalizacijas posma bojājuma novēršanas
vai pārblīvējuma novēršanas izmaksu segšanu (ja PTI veikšanas laikā ir konstatēts, ka
kabeļu kanalizācijas trasē kāds no posmiem ir bojāts vai ir jānovērš posma
pārblīvējums).

3.4.10. Ja Tet savas vainas dēļ ir sniedzis kļūdainu TTI pozitīvu rezultātu (Tet varēja konstatēt
negatīva teorētiskās izpētes slēdziena apstākļus), bet sekojošās PTI rezultāts ir negatīvs, tad
Tet atmaksā Komersantam PTI maksu.
3.4.11. Pozitīvs Tet slēdziens par PTI atsevišķi no kabeļa ierīkošanas ir Tet piedāvājums
Pakalpojuma sniegšanai konkrētajā Komersanta pieprasītajā Objektā saskaņā ar PTI
slēdzienā norādītajiem parametriem, kas ir spēkā un ir saistoša Tet 30 (trīsdesmit) kalendāra
dienas no PTI slēdziena nosūtīšanas dienas Komersantam, ar nosacījumu, ka Komersants
šajā termiņā iesniedz Tet Pakalpojuma Nomas pieteikumu IT rīkā norādītajā formā, saskaņā
ar Līguma Pielikuma Nr. 1 un Pielikuma Nr. 2 noteikumiem.
3.4.12. Komersants Nomas pieteikumā norāda to pašu informāciju, kas tika norādīta PTI
pieteikumā, ja Tet sniegtajā PTI atbildē nav norādīts, ka tika veiktas kabeļu kanalizācijas trases
izmaiņas un norāda vēlamo nomas uzsākšanas datumu.
3.4.13. Nomas pieteikums ir spēkā no tā iesniegšanas dienas TI rīkā līdz brīdim, kad
Komersants demontē savu kabeli par ko ir sastādīts pieņemšanas - nodošanas akts.
4. Pušu saistības
4.1. Sniedzot un saņemot Pakalpojumus, Pusēm ir saistoši šī Līguma (tajā skaitā, tā pielikumu
un abpusēji parakstīto Nomas pieteikumu) noteikumi.
4.2. Komersantam bez Tet iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nav atļauts nodot no šī Līguma,
tajā skaitā, no Nomas pieteikumiem, izrietošās saistības citai personai, kas nav šī Līguma
puse.
4.3. Tet veic tā infrastruktūras elementu ekspluatāciju un kvalitātes prasību nodrošināšanu
saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un Tet tehniskajiem standartiem, kas norādīti šajā
Līgumā un tā pielikumos.
4.4. Tet infrastruktūras elementi, iekārtas un citi objekti, kuri Pakalpojumu sniegšanas ietvaros
nodoti vai atrodas Komersanta lietošanā vai turējumā saskaņā ar šo Līgumu un/vai Nomas
pieteikumiem, ir un paliek Tet īpašums gan Pušu līgumsaistību spēkā esamības laikā, gan arī
pēc tam. Komersantam nav atļauts Tet infrastruktūras elementus un citus objektus, kuri nodoti
vai atrodas Komersanta lietošanā vai turējumā saskaņā ar šo Līgumu un/vai Nomas
pieteikumiem, nodot apakšnomā vai citādi ar vai bez atlīdzības nodot lietošanā citai personai,
kas nav šī Līguma Puse, apgrūtināt ar lietu tiesībām, jebkādā citā veidā apgrūtināt vai rīkoties
ar tiem citā veidā, kā noteikts šajā Līgumā.
4.5. Komersants lieto Pakalpojumus un tā lietošanā esošo Tet īpašumu ar laba saimnieka
gādību, tādējādi, lai nenodarītu zaudējumus Tet.
4.6. Tet ir tiesības pārbaudīt, vai Komersants lieto Pakalpojumu Līgumā, pielikumos un Nomas
pieteikumos noteiktajiem mērķiem un Komersantam ir pienākums nekavējoties nodrošināt
piekļuvi savai infrastruktūrai šādu pārbaužu veikšanai pēc Tet pieprasījuma.
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4.7. Puses, konstatējot, ka otra Puse pārkāpj Līguma noteikumus, iesniedz otrai Pusei
atbilstošu paziņojumu, norādot konstatētos apstākļus un Līguma noteikumu pārkāpumu,
savukārt Puse, kas saņēmusi šādu otras Puses paziņojumu, sniedz rakstisku atbildi par
saņemto paziņojumu un novērš Līguma noteikumu pārkāpumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no
paziņojuma saņemšanas dienas vai citā termiņā, par kuru vienojušās Puses.
4.8. Komersants veic sava elektronisko sakaru tīkla projektēšanu, ierīkošanu un uzturēšanu
saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un Tet tehniskajiem standartiem, kas norādīti šajā
Līgumā, un noteikumiem, kas attiecināmi un konkrēto Pakalpojumu sniegšanu un lietošanu un
darbību veikšanu Objektā. Komersants var iepazīties ar Tet tehniskajiem standartiem un
noteikumiem, sazinoties ar Tet kontaktpersonu.
4.9. Komersants veic projekta saskaņošanu un tīkla ierīkošanu Objektā tikai pēc attiecīga
Nomas pieteikuma stāšanās spēkā. Komersants saņem tehniskos noteikumus no Tet, 10
(desmit) darba dienu laikā pēc pozitīvas PTI atbildes saņemšanas IT rīkā, ja PTI pieteikumā
tas ir atzīmēts, ja nē, tad tehniskos noteikumus Komersants var saņemt saskaņā ar Tet
noteikto vispārīgo tehnisko noteikumu pieprasīšanas un saņemšanas kārtību (pieejama Tet
tīmekļa vietnē www.tet.lv:
https://jira.tet.lv/servicedesk/customer/portal/2/user/login?destination=portal%2F2%3F_ga%3
D2.93669141.984909500.1558934710-1081449383.1554212262
(Pakalpojuma "Tehnisko noteikumu izsniegšana" pieteikumā norādot, ka pieprasīšanas mērķis
ir kabeļa ierīkošana Tet kabeļu kanalizācijā).
4.10. Komersantam ir tiesības kabeļa ierīkošanas darbus Objektā pasūtīt Tet, vai veikt pašam
vai patstāvīgi izvēlēties apakšuzņēmēju, ja Komersants pats vai tā patstāvīgi izvēlēts
apakšuzņēmējs atbilst Līguma Pielikumā Nr. 6 noteiktajām prasībām.
4.11. Komersants pats vai tā patstāvīgi izvēlēts apakšuzņēmējs drīkst veikt darbus Objektā
(tajā skaitā, ierīkošanas, uzturēšanas, bojājumu novēršanas) tikai iepriekš piesakot darbus un
to veicēju Līguma Pielikumā Nr .3 noteiktā kārtībā un Tet norīkota speciālista klātbūtnē, par
ko pirms kabeļa ierīkošanas vai demontāžas darbu uzsākšanas starp Komersantu un Tet
noslēdzams līgums par darbu uzraudzību un veicami attiecīgi norēķini. Tet ir tiesības noteikt,
ka konkrētos Kanalizācijas posmos, kuros vieta nodota lietošanā Komersantam, kabeļa
ierīkošanu un/vai uzturēšanu (t.sk., bojājumu novēršanu) veic Tet vai tā nolīgti apakšuzņēmēji,
ja tas nepieciešams sakarā ar drošības vai konfidencialitātes ievērošanas nepieciešamību.
4.12. Veicot kabeļa ierīkošanu Objektā, Komersants par saviem līdzekļiem nodrošina kabeļa
un iekārtu marķēšanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (Latvijas
būvnormatīvs LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli"), marķējumā norādot īpašnieka
identifikatoru un konkrētā kabeļa vai iekārtas identifikatoru. Marķējumam jābūt noturīgam pret
apkārtējās vides ietekmi un skaidri salasāmam. Ja Komersants ierīkojot kabeli Objektā nav
veicis kabeļa un iekārtu marķēšanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem
(Latvijas būvnormatīvs LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli"), tad Komersants sedz
uzraugošo iestāžu noteiktās soda sankcijas, ja tādas tiek noteiktas.
4.13. Ja Komersants pats veic kabeļa ierīkošanu kabeļu kanalizācijā, tad Komersants
nodrošina aku un savienojuma kastu sienu izklājumu digitālo fotoattēlu uzņemšanu, kas ietver
mēroga identifikatoru (centimetros) un ataino kanālu aizņemtību pēc kabeļa ierīkošanas.
Uzņemto fotoattēlu failiem jāatbilst sekojošām prasībām:
- Faila tips – jpg;
- Faila apjoms – līdz 1MB;
- Attēla kvalitāte - skaidri saredzami kabeļi un akas siena pilnā apjomā;
- Faila nosaukums - ka_xxx_ka_yyy_mm_gggg, kur xxx- akas numurs, kurā veikta
fotofiksācija; yyy- akas numurs, virzienā uz kuru aku veikta fotofiksācija (ievada
gadījumā jā norāda ēkas adresi); mm_gggg - fotofiksācijas veikšanas mēnesis un
gads.
Faila
nosaukuma
piemēri:
ka_219_ka_218_07_2015.jpg
,
ka_219_Dzirnavu_105_07_2015.jpg
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4.14. Komersants fotofiksāciju failus un projektu iesniedz Tet kontaktpersonai elektroniskajā
datu nesējā vai nosūta uz e-pasta adresi tiklainfo@tet.lv desmit darba dienu laikā pēc kabeļa
ierīkošanas darbu pabeigšanas.
4.15. Ja Komersants neiesniedz fotofiksāciju failus un projektu noteiktajā termiņā, tad
Komersants maksā Tet līgumsodu 700 (septiņi simti) eiro apmērā par katru gadījumu.
4.16. Komersants nodrošina (izņemot gadījumus, kad darbus veic Tet), ka personas, kas veic
jebkādas darbības pieprasītajā Objektā, ievēro darba drošības noteikumus saskaņā ar Līguma
pielikumu. Komersants tiesību aktos noteiktajā kārtībā pirms darbu uzsākšanas Objektā
noformē visus nepieciešamos dokumentus un instruē savus darbiniekus, apakšuzņēmējus par
darba drošības noteikumiem Objektā un to ievērošanu, atrodoties un veicot darbus Objektā.
Komersants ir atbildīgs darba drošības noteikumu ievērošanu no viņa darbinieku,
apakšuzņēmēju personu puses, veicot darbus Kanalizācijas posmā, un par visām no darba
drošības noteikumiem izrietošajām trešo personu prasībām un izrietošajām saistībām.
4.17. Komersants apņemas uzturēt Objektu labā kārtībā visu Līguma darbības laiku, ievērot
LR spēkā esošās higiēnas, ugunsdrošības un būvnormatīvu prasības. Komersantam
patstāvīgi jāveic atkritumu un būvgružu novākšana un jāsedz attīrīšanas izdevumi, ja
Komersanta darbība, Komersanta Telpā un/vai Objektā veiktie darbi ir radījuši to
piesārņošanu.
4.18. Komersants nodrošina, ka tā darbinieki un piesaistītie apakšuzņēmēji, rīkojoties tā vārdā
un labā Līguma ietvaros, nodrošina šajā Līgumā noteikto saistību izpildi un noteikumu
ievērošanu, un ir atbildīgs par tā darbinieki un piesaistītie apakšuzņēmēju rīcību tāpat kā par
savējo.
4.19. Tet, izņemot Līgumā tieši noteiktus gadījumus, neatbild par Komersanta īpašumu, kas
izvietots Objektā, tam nodarītajiem bojājumiem, saglabāšanu, kā arī zaudējumiem, kas
nodarīti trešo personu prettiesiskas rīcības rezultātā, un Komersanta neiegūto peļņu. Tet nav
atbildīgs par Objektā izvietotā Komersanta īpašuma tehnisko apkopi un darbību.
4.20. Komersants garantē Objektā uzstādīto iekārtu savietojamību ar citām iekārtām, kurām ir
LR spēkā esošs sertikfikāts un kuras tiek lietotas, ievērojot LR normatīvo aktu prasības un
noteiktos LR valsts standartus. Ja Objektā uzstādītās iekārtas rada traucējumus Tet vai citu
īpašnieku iekārtām, kas izvietotas Objektā, Komersanta ir pienākums bez kavēšanās veikt
visus pasākumus, lai novērstu traucējumus.
4.21. Komersantam ir pienākums vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš informēt Tet par plānotajiem
darbiem savā tīklā, ja šie darbi var ietekmēt Tet pakalpojumu sniegšanai izmantojamo tīkla
resursu un iekārtu darbību.
5. Maksājumi un norēķinu kārtība
5.1. Komersants maksā Tet IT rīka lietotāja konta abonēšanas maksu, maksu par
Pakalpojumiem un to ierīkošanai veicamajām aktivitātēm saskaņā ar Līguma pielikumā
noteiktajiem tarifiem un norēķinu kārtību, kā arī apmaksā trešo personu noteiktās izmaksas
par pakalpojumiem, atļaujām un saskaņojumiem, kas nepieciešami Pakalpojuma ierīkošanai
un nodrošināšanai, saskaņā ar trešo personu noteiktajiem izcenojumiem un noteiktajiem
termiņiem.
5.2. Maksu par Pakalpojumiem Komersants veic sākot no Pakalpojuma ierīkošanas dienas, ja
vien Nomas pieteikumā nav noteikts savādāk, līdz brīdim, kamēr faktiski tiek pārtraukta
Pakalpojuma lietošana un atbrīvots Objekts, par ko tiek parakstīts pieņemšanas – nodošanas
akts.
5.3. Komersants veic maksājumus pamatojoties uz Tet izrakstītu rēķinu, rēķinā norādītajā
termiņā, priekšapmaksas gadījumā – 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no rēķina
izrakstīšanas dienas, ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Tet bankas norēķinu kontu. Visi
pakalpojumu abonēšanas maksājumi tiek veikti par tekošo kalendāro mēnesi. Maksājumi
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uzskatāmi par veiktiem dienā, kad tie ieskaitīti Tet norēķinu kontā bankā. Šī Līguma ietvaros
rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez oriģināla paraksta.
5.4. Visi tarifi un cenas Līguma ietvaros tiek norādītas eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.
Cenas un tarifi pie norēķiniem papildināmi ar pievienotās vērtības nodokļa likmi LR
normatīvajos aktos noteiktās likmes apmērā.
5.5. Samaksu par PTI Komersants veic pamatojoties uz Tet izrakstītu priekšapmaksas rēķinu.
Priekšapmaksas rēķinā par PTI netiek iekļauta maksa par PTI tehniskās sagatavošanas
darbiem, kuras tiek aprēķinātas un Komersants veic to apmaksu atbilstoši faktiskajam darbu
apmēram un izmaksām, pēcapmaksas veidā.
5.6. Ja Komersants nokavē kādu no Pakalpojuma līguma izrietošu maksājumu, tad
Komersants maksā Tet nokavējuma procentus 0,3% apmērā no nesamaksātās summas par
katru nokavējuma dienu.
5.7. Nokavējuma procentu un Līgumā noteiktajos gadījumos maksājamā līgumsoda samaksa
neatbrīvo Komersantu no Līgumā paredzēto saistību izpildes. Samaksātās nokavējuma
procentu un līgumsoda naudas summas neieskaita zaudējumu atlīdzībā.
5.8. Komersants var iesniegt pretenzijas par maksājamo summu saskaņā ar Līgumu un
Nomas pieteikumiem rakstiski, 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā no rēķina izrakstīšanas
dienas. Ja līdz rēķina apmaksas termiņam Puses nav vienojušās par apmaksājamo summu,
tiek apmaksāta rēķina neapstrīdētā daļa. Pēc vienošanās panākšanas neapmaksātā summa,
ja tāda ir, tiek iekļauta nākamā norēķinu perioda rēķinā. Ja Komersants neiesniedz pretenziju
šajā punktā noteiktajā termiņā, tad pēc tā notecējuma uzskatāms, ka Komersantam pretenziju
par maksājamo summu konkrētajā norēķinu periodā nav.
5.9. Pakalpojuma neizmantošana no Tet neatkarīgu iemeslu dēļ nevar būt par pamatu
maksājumu pārtraukšanai par attiecīgo Pakalpojumu.
5.10. Komersants piekrīt, ka bez atsevišķa saskaņojuma:
5.10.1. tiek veikta tā kredītspējas noskaidrošana;
5.10.2. maksājuma saistību neizpildes gadījumā tā dati tiek nodoti iekļaušanai publiskajās un
parādnieku datu bāzēs;
5.10.3. parāda piedziņas tiesības tiek nodotas trešajām personām vai cedētas.
5.11. Ja Komersantam tiek ierosināts, uzsākts vai pasludināts tiesiskās aizsardzības process,
vai ārpustiesas aizsardzības process, vai maksātspējas process, likvidācija vai citos
gadījumos, kas varētu ietekmēt Komersanta spēju izpildīt maksājumu saistības, Tet ir tiesības,
iesniedzot rakstisku paziņojumu desmit dienas iepriekš, vienpusēji grozīt šajā Līgumā noteikto
norēķinu kārtību, un noteikt, ka Komersantam turpmāk maksājumi par Pakalpojumiem, par
kuriem noteikta vienreizēja maksa vai pēcapmaksa, ir jāveic priekšapmaksas veidā, un par jau
sniegto un nākotnē sniedzamo Pakalpojumu maksu paziņojumā norādītajā termiņā ir jāveic
saistību izpildes nodrošinājuma maksājums divu līdz trīs mēnešu vidējo maksājumu apmērā.
Paziņojumā jānorāda maksājumu neizpildes sekas (līguma vienpusēja izbeigšana).
5.12. Saistību izpildes nodrošinājuma maksājums tiek glabāts neskarts līdz Līguma
izbeigšanai vai līdz brīdim, kad Tet vairs nav pamata to pieprasīt no Līguma izrietošo saistību
izpildi. Ja tiek izbeigts Līgums, saistību izpildes nodrošinājums tiek ieskaitīts kā maksājums par
Komersanta nesamaksātajiem rēķiniem, un saistību izpildes nodrošinājuma atlikums, kas
rodas starp iemaksāto saistību izpildes nodrošinājumu un nesamaksāto rēķinu summu, tiek
izmantots saskaņā ar Komersanta iesniegumu (pārskaitīts uz bankas kontu vai ieskaitīts
rēķinos par citiem Tet sniegtajiem vairumtirdzniecības pakalpojumiem).
6. Tarifu un cenu grozīšanas kārtība
6.1. Tet ir tiesības Līguma darbības laikā vienpusēji veikt Pakalpojumu tarifu un/vai cenu
grozījumus, rakstiski paziņojot Komersantam ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienas iepriekš.
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6.2. Tarifu un/vai cenu paaugstināšanas gadījumā Komersantam ir tiesības vienpusēji
atkāpties no Līguma vai attiecīgā Nomas pieteikuma, kura ietvaros tarifs un/vai cena
paaugstināts, sākot ar paaugstinātā tarifa vai cenas piemērošanas dienu. Komersantam par
Līguma vai attiecīgā Nomas pieteikuma izbeigšanu rakstiski jāpaziņo ne vēlāk kā 30
(trīsdesmit) dienas pirms cenu un/vai tarifu paaugstinājuma dienas.
7. Pakalpojuma bojājumu novēršana un saskarne
7.1. Pakalpojumi tiek sniegti nepārtraukti, ja vien to neliedz no Tet neatkarīgi apstākļi.
7.2. Komersants piesaka Pakalpojumu bojājumus noformējot pieteikumu šajā Līgumā
noteiktajā kārtībā, Komersanta pieteikumi citos, Līgumā neatrunātos veidos, netiek pieņemti:
7.2.1. zvanot uz tālruņa umuru 80009101 vai sūtot informāciju uz e-pastu tad@tet.lv.
Komersants e-pastus sūta no Līgumā minētā e-pasta vai piesaka no Līgumā minētā tālruņa
numura. Bojājumu pieteikumā norādot pakalpojuma identifikatoru (pakalpojuma Nr), adresi un
konstatēto pakalpojuma bojājuma vietu un veidu.
7.2.2. piesakot bojājumu IT rīkā. Pakalpojumu sarakstā Komersants atrod attiecīgo
pakalpojumu, piezīmēs ieraksta konstatēto pakalpojuma bojājuma vietu un veidu, kā arī
norādot kontaktpersonu, kura piesaka bojājumu.
7.3. Par Pakalpojuma bojājumu ar sakaru pārtraukumu uzskatāms iepriekš neparedzēts
Pakalpojuma sniegšanas pārtraukums, kad Kanalizācijas posma vai Staba bojājuma dēļ tiek
bojāts Komersanta kabelis un pilnīgi vai daļēji tiek pārtraukta Komersanta pakalpojumu
sniegšana tā klientiem, izmantojot konkrēto bojāto kabeli.
7.3. Par Pakalpojuma bojājumu bez sakaru pārtraukuma uzskatāms iepriekš neparedzēts
Pakalpojuma sniegšanas ierobežojums, kad Kanalizācijas posma vai Staba bojājuma dēļ
Komersants nevar veikt kabeļa ekspluatācijas darbus un nav pārtraukta Komersanta
pakalpojumu sniegšana tā klientiem, izmantojot konkrēto kabeli.
7.4. Pieteikumus Pakalpojumu bojājumiem ar sakaru pārtraukumu un bojājumiem bez sakaru
pārtraukuma Tet apstrādā 1 stundas laikā pēc pieteikuma saņemšanas, 24 stundas diennaktī,
7 dienas nedēļā.
7.5. Saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma bojājumu novēršanas saistības:
7.5.1. Tet novērš kabeļu kanalizācijas bojājumu ar sakaru pārtraukumu un stabu līnijas
bojājumu ar sakaru pārtraukumu 72 (septiņdesmit divu) stundu laikā no bojājuma pieteikuma
brīža, 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā;
7.5.2. Tet novērš kabeļu kanalizācijas bojājumu bez sakaru pārtraukuma 30 (trīsdesmit) darba
dienu laikā no bojājuma pieteikuma apstrādes sākuma, 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā;
7.5.3. Tet novērš stabu līnijas bojājumu bez sakaru pārtraukuma 20 (divdesmit) darba dienu
laikā no bojājuma pieteikuma apstrādes sākuma, 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.
7.6. Ja Tet Līguma 7.5.1.p. noteiktajā kontrollaikā nenovērš Pakalpojuma bojājumu ar sakaru
pārtraukumu, Tet, pamatojoties uz Komersanta pieteikumu, veic Pakalpojuma viena mēneša
lietošanas maksas par attiecīgo bojāto posmu pārrēķinu, proporcionāli bojājuma novēršanas
termiņa pārsnieguma periodam, izņemot Līguma 7.10. un 8.2. p. noteiktajos gadījumos. Tet
nav atbildīgs par bojājuma rezultātā Komersantam nodarītajiem zaudējumiem un neiegūto
peļņu. Komersantam ir tiesības iesniegt pieteikumu pārrēķina veikšanai 30 (trīsdesmit) darba
dienu laikā no bojājuma novēršanas dienas.
7.7. Bojājuma novēršanas laikā pēc Komersanta pieprasījuma, Tet iespēju robežās piedāvā
pagaidu kabeļa izvietošanas iespēju.
7.8. Bojājuma novēršanas termiņš tiek pagarināts, ja klimatisko apstākļu, trešo pušu
saskaņojumu saņemšanas, vai citu no Tet neatkarīgu apstākļu dēļ darbu veikšana ir traucēta
vai neiespējama.
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7.9. Pagaidu kabeļa ierīkošanu, tā pieslēgšanu un aizsardzību atklātā kabeļa gadījumā, ka arī
tā demontāžu pēc kanalizācijas posma vai staba remonta darbu pabeigšanas nodrošina
Komersants par saviem līdzekļiem, pieprasot Tet piekļuvi darbu veikšanai Tet objektos
atbilstoši Līguma pielikumā noteiktai kārtībai.
7.10. Tet ir tiesības Pakalpojuma bojājuma gadījumā neatjaunot Objektu un nenovērst
bojājumu, ja bojājuma novēršanas izmaksas pārsniedz 6 mēnešu ieņēmumus no Pakalpojuma
sniegšanas konkrētajā Objektā. Šādā gadījumā Tet, pēc Komersanta apmaksāta
pieprasījuma, izņemot 8.2.p. minētos gadījumus, nodrošina kabeļa izvietošanu pa citu
maršrutu, veicot tehnisko izpēti un noslēdzot attiecīgu Nomas pieteikumu, vai nodrošināt
atklātā kabeļa uzstādīšanu, ja tas ir tehniski iespējams.
8. Atbildība, zaudējumu atlīdzība un soda sankcijas
8.1. Tet ir atbildīgs par tā vainojamas rīcības rezultātā Objektā instalētajam Komersanta
īpašumam nodarītajiem bojājumiem un sedz ar to novēršanu saistītos tiešos zaudējumus.
8.2. Komersants ir atbildīgs par Objektam un tajā izvietotajam Tet un trešo personu īpašumam
nodarītajiem bojājumiem un radušos kaitējumu, tajā skaitā slēptajiem defektiem, kas
atklājušies pēc darbu izpildes, un sedz visus ar attiecīgo bojājumu, tā novēršanu vai citu
kaitējumu saistītos tiešos zaudējumus nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no
attiecīga rēķina iesniegšanas dienas, izņemot, ja konkrētie bojājumi radušies Tet vai tā
nolīgtam apakšuzņēmējam veicot kabeļa ierīkošanas darbus Objektā.
8.3. Komersants laika posmā, kad tiek veikta izdarīto bojājumu novēršana, netiek atbrīvots no
pienākuma maksāt lietošanas maksu par Pakalpojumu, izņemot, ja bojājumi radušies Tet
vainojamas rīcības rezultātā.
8.4. Nepamatota bojājuma pieteikuma gadījumā Komersants maksā Tet līgumsodu 320 (trīs
simti divdesmit) eiro apmērā par katru gadījumu. Līgumsods neietver zaudējumu atlīdzību.
9. Līguma termiņš, izbeigšana un vienpusēja atkāpšanās no Līguma
9.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.
9.2. Nomas pieteikuma spēkā esamības minimālais termiņš ir 2 (divi) kalendāra gadi, skaitot
no Nomas pieteikuma spēkā stāšanās. Ja vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pirms Nomas
pieteikuma minimālā termiņa Komersants vai Tet rakstveidā nepaziņo otrai Pusei par nolūku
pēc šī termiņa notecējuma Pakalpojumu saskaņā ar attiecīgo Nomas pieteikumu turpmāk
nesaņemt vai izbeigt, tad Nomas pieteikuma termiņš tiek noteikts uz nenoteiktu laiku.
9.3. Ja Komersants izbeidz Nomas pieteikumu vai ja tas tiek izbeigts sakarā ar Komersanta
pieļautu līgumsaistību pārkāpumu pirms attiecīgā Nomas pieteikuma minimālā termiņa
notecējuma, tad Komersants maksā Tet atkāpšanās līgumsodu 50 (piecdesmit) % no attiecīgā
Pakalpojuma lietošanas maksas summas par periodu no Nomas pieteikuma izbeigšanas
dienas līdz tā minimālā termiņa beigām. Atkāpšanās līgumsods saskaņā ar šādiem
noteikumiem tiek aprēķināts arī gadījumā, ja Komersants izbeidz šo Līgumu vai tas tiek
izbeigts sakarā ar Komersanta pieļautu līgumsaistību pārkāpumu pirms visu Līguma ietvaros
noslēgto spēkā esošo Nomas pieteikumu minimālā termiņa notecējuma, un līgumsodu
aprēķina par Pakalpojumiem, kuru Nomas pieteikuma minimālais termiņš Līguma izbeigšanas
dienā vēl nav notecējis.
9.4. Katrai Pusei ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski paziņojot otrai Pusei
vismaz 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas iepriekš, ja:
9.4.1. otra Puse ir ar tiesas nolēmumu ir atzīta par maksātnespējīgu vai pasludināts tās
tiesiskās aizsardzības process, vai ir uzsākta tās likvidācija (izņemot reorganizāciju);
9.4.2. otra Puse tiek izslēgta no elektronisko sakaru komersantu saraksta;
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9.4.3. nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 60 (sešdesmit) kalendāra dienas pēc
kārtas.
9.5. Tet var vienpusēji nekavējoties atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot
Komersantam, ja:
9.5.1. Komersants nokavējis pamatojoties uz Līgumu veicamu maksājumu un nav to
samaksājis 10 (desmit) kalendāra dienu laikā no Tet paziņojuma saņemšanas dienas vai citā
termiņā, par kuru vienojušās Puses;
9.5.2. Komersants Pakalpojumu nelieto 1.4.p. noteiktajam mērķim;
9.5.3. Komersants Līgumā noteiktajā kārtībā un/vai apmērā nav iemaksājis saistību izpildes
nodrošinājuma maksājumu;
9.5.4. Komersants pārkāpis Līguma pielikuma par IT rīka lietošanu noteikumus, 4. p. noteiktās
saistības vai citus būtiskus Līguma noteikumus un nav novērsis šo pārkāpumu 30 (trīsdesmit)
kalendāra dienu laikā no Tet paziņojuma saņemšanas dienas vai citā termiņā, par kuru
vienojušās Puses.
9.6. Ja kāda no Pusēm šajā Līgumā noteiktajā kārtībā izbeidz Līgumu, līdz ar to tiek izbeigti
arī visi pamatojoties uz šo Līgumu abpusēji noslēgti Nomas pieteikumi.
9.7. Tet var vienpusēji atkāpties no Nomas pieteikuma pēc Nomas pieteikuma minimālā
termiņa notecējuma, ja tas kalpo Tet interesēm, par to rakstveidā paziņojot Komersantam
vismaz 60 (sešdesmit) kalendāra dienas iepriekš.
9.8. Komersants var vienpusēji atkāpties no Nomas pieteikuma pēc Nomas pieteikuma
minimālā termiņa notecējuma, ja tas kalpo Komersanta interesēm, par to rakstveidā
paziņojot Tet vismaz 60 (sešdesmit) dienas iepriekš.
9.9. Konkrēta Nomas pieteikuma darbība tiek izbeigta, ja infrastruktūras objekts vai
Pakalpojuma sniegšanas posms, kas šī Nomas pieteikuma ietvaros nodots lietošanā
Komersantam ir gājis bojā vai tiek pārvietots vai demontēts, vai ir tādā mērā bojāts, ka nav
iespējama attiecīgā Pakalpojuma sniegšana un objekta vai Pakalpojuma sniegšanas posma
atjaunošana prasa ar ieņēmumiem no šī Nomas pieteikuma nesamērīgus ieguldījumus un Tet
pieņem lēmumu neatjaunot attiecīgo objektu arī savām vajadzībām. Šādā gadījumā Tet un
Komersants iespēju robežās vienojas par Pakalpojuma sniegšanu citā objektā vai
Pakalpojuma sniegšanas posmā, ja pastāv tehniskās iespējas un tas atbilst pušu interesēm
(šajā gadījumā Komersantam nav jāmaksā TTI izmaksas).
9.10. Puses var noteikt papildus citus nosacījumus Nomas pieteikuma izbeigšanai, sakarā ar
konkrētā Pakalpojuma un /vai objekta vai Pakalpojuma sniegšanas posma specifiku vai citiem
apstākļiem.
9.11. Izbeidzoties līgumattiecībām, neatkarīgi no Līguma izbeigšanās pamata, kā arī izbeidzot
Pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar Līgumu un/vai konkrētu Nomas pieteikumu, Komersants
atbrīvo Objektu, kas atradies tā lietošanā Pakalpojuma saņemšanas laikā un atstāj to labā
kārtībā, kādā Komersantam tas jāuztur saskaņā ar Līguma noteikumiem, 30 (trīsdesmit)
kalendāra dienu laikā no Līguma vai attiecīgā Nomas pieteikuma izbeigšanas dienas. Par
Objekta atbrīvošanu un nodošanu Tet Puses sastāda un paraksta saistītu iekārtu kopīgas
izmantošanas Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu.
9.12. Ja pēc Līguma un/vai konkrēta Nomas pieteikuma izbeigšanas Komersants šajā Līgumā
noteiktā termiņā neatbrīvo attiecīgo Objektu, tad uzskatāms, ka Komersants ar savu
bezdarbību ir atteicies no Tet objektā vai Pakalpojuma sniegšanas posmā izvietotās mantas
un tā kļūst par Tet īpašumu, un Tet ir tiesības ar saviem spēkiem atbrīvot attiecīgo Objektu un
rīkoties ar tajā atstāto mantu pēc saviem ieskatiem, un Komersantam ir pienākums samaksāt
Tet izdevumus par Objekta atbrīvošanu saskaņā ar Tet rēķinu. Tāpat, šādā gadījumā
Komersants maksā līgumsodu divkāršā attiecīgā Pakalpojuma ikmēneša maksas apmērā par
katru gadījumu, kad Objekts nav atbrīvots šajā Līgumā noteiktajā termiņā.

43

9.13. Līgums zaudē spēku, tiklīdz izbeigti visi tā ietvaros noslēgtie Nomas pieteikumi vai, ja
neviens Nomas pieteikums netiek noslēgts 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma spēkā
stāšanās dienas, 31.dienā skaitot no Līguma stāšanās spēkā. Puses pilnībā izpilda visas no
Līguma un attiecīgā Nomas pieteikuma izrietošos saistības, ko apliecina abpusēji parakstīti
akti, un nokārtojušas visus no Līguma izrietošos maksājumus par Līguma spēkā esamības
periodu.
10. Nepārvarama vara
10.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja
tā notikusi tādu apstākļu rezultātā, kurus Puse nav spējīga saprātīgiem līdzekļiem paredzēt,
kontrolēt un novērst
10.2. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, kas nav publiski zināmi, Puse, kura uz
tiem atsaucas, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad tas kļuvis iespējams,
rakstiski paziņo otrai Pusei. Ja Puse 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no brīža, kad ir
iestājušies nepārvarams varas apstākļi, kas nav publiski zināmi, un par tiem kļuvis iespējams
paziņot otrai Pusei, nav paziņojusi otrai Pusei par šo apstākļu iestāšanos, tad viņai nav tiesības
ar šiem apstākļiem attaisnot savu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.
10.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās vairāk nekā 60 (sešdesmit) dienas, Pusēm ir
tiesības izbeigt šī Līguma darbību, par to paziņojot otrai Pusei ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit)
dienas iepriekš.
11. Piemērojamās tiesības un strīdu izšķiršana
11.1. Līguma un Pakalpojuma līgumu izpildē un iztulkošanā tiek piemēroti Latvijas Republikā
spēkā esošie tiesību akti.
11.2. Strīdi, kas var rasties vai rodas no vai sakarā ar Līgumu, tiek risināti pārrunu ceļā, bet, ja
tādējādi nav iespējams panākt abām Pusēm pieņemamu risinājumu, strīds tiek izšķirts Latvijas
Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.
12. Konfidencialitāte
12.1. Līguma ietvaros par konfidenciālu informāciju, turpmāk - Konfidenciāla informācija, tiek
uzskatīta visa informācija vai dati, kas attiecas uz otras Puses komercdarbību, neatkarīgi no
to fiksēšanas veida, tai skaitā, bet ne tikai informācija un dati attiecībā uz otras Puses darbību,
abonentiem, sadarbības partneriem, procesiem, plāniem, nodomiem, informāciju par
produktiem,
zinātību
(know-how),
tirdzniecības
noslēpumiem,
programmatūru,
datorprogrammām, avota un pirmkodiem, specifikācijām, tirgus iespējām, Komersantu un
biznesa lietām, pakalpojumu tarifikāciju un inženiertehniskajiem datiem.
12.2. Pusēm ir šādi pienākumi informācijas konfidencialitātes saglabāšanai Līguma ietvaros:
12.2.1. neizmantot to jebkādai komerciāla rakstura lietošanai savā vai jebkuras citas personas,
kas nav šī Līguma Puse, labā, citādi, kā vien ar otru Pusi saskaņotā veidā;
12.2.2. nekādu daļu nepārkopēt;
12.2.3. neizpaust to ne saviem darbiniekiem, ne citām personām, izņemot tos darbiniekus,
amatpersonas, profesionālos konsultantus, personas un/vai institūcijas, kurām tā jāzina
Līguma izpildes labā;
12.2.4. uzņemties atbildību par Līguma konfidencialitātes noteikumu ievērošanu no savu
darbinieku, amatpersonu vai konsultantu puses, kuriem Konfidenciālā informācija izpausta
atbilstoši iepriekš minētajam punktam;
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12.2.5. piemērot otras Puses Konfidenciālajai informācijai ne mazākus drošības pasākumus
un rūpības pakāpi, kā to, ko Puse saskaņā ar Līgumu piemēro savai konfidenciālajai vai tai
pieskaitāmajai informācijai.
12.3. Puse atgriež otrai Pusei visus dokumentus, ierakstus un citus priekšmetus, kā arī to
kopijas, kuros fiksēta no otras Puses saņemtā konfidenciālā informācija. Ja kādu no otras
Puses saņemto konfidenciālās informācijas daļu pamatotu un pierādāmu apstākļu dēļ nav
iespējams atgriezt, tad Pusei bez termiņa ierobežojuma ir jāsaglabā šī informācija kā
konfidenciāla.
12.4. Par konfidenciālu informāciju nav uzskatāma informācijas vai datu daļa, kas:
12.4.1. pirms informācijas saņemšanas no Puses - informācijas izpaudējas – atradās otras
Puses rīcībā vai tai bija zināma, jo tika lietota vai ierakstīta tā failos, datorā vai kādā citā
tehniskajā līdzeklī un Puse – informācijas saņēmēja – to agrāk nebija saņēmis no Puses –
informācijas izpaudējas – konfidencialitātes pienākumu ietvaros;
12.4.2. pirms šādas konfidenciālas informācijas saņemšanas Līguma ir Puses - informācijas
saņēmējas izstrādāta, neatkarīgi no informācijas, ko tam atklājusi Puse – informācijas
izpaudēja;
12.4.3. ir saņemta vai kļuvusi pieejama Pusei – informācijas saņēmējai – no avota, kas nav
Puse – informācijas izpaudēja, Pusei – informācijas saņēmējai – vai šādam avotam
nepārkāpjot nekādus konfidencialitātes vai nelietošanas noteikumus attiecībā uz Pusi –
informācijas izpaudēju;
12.4.4. no Puses – informācijas izpaudējas – bez ierobežojumiem attiecībā uz tās izpaušanu
vai lietošanu ir piegādāta kādai trešā persona.
12.5. Tet bez atsevišķas saskaņošanas ar Komersantu iesniedz šī Līguma un tā ietvaros
parakstīto Līguma dokumentu un korespondences kopijas Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai saskaņā ar tiesību aktiem. Komersants bez atsevišķas saskaņošanas
ar Tet ir tiesīgs vērsties Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā.
12.6. Konfidencialitātes saistībām nav termiņa ierobežojuma un tās paliek spēkā pēc Līguma
izbeigšanās.
13. Dokumentu un informācijas aprite
13.1. Jebkurš ar Līgumu saistīts dokuments tiek noformēts rakstiski, izņemot ja Līgumā tieši
noteikts savādāk.
13.2. Ar Līgumu saistītos dokumentus Puses nosūta otrai Pusei un/vai otras Puses
kontaktpersonai, kas norādīta Līguma pielikumā. Pusēm ir tiesības vienpusēji grozīt
kontaktpersonu sarakstu, rakstveidā par grozījumiem informējot otru Pusi.
13.3. Jebkuri ar Līgumu saistītie dokumenti tiks uzskatīti par nosūtītiem un saņemtiem, ja tie ir
nosūtīti šādi:
13.3.1. dokumenti pa pastu nosūtāmi ierakstītās vēstulēs un tiks uzskatīti par saņemtiem pēc
3 (trīs) kalendāra dienām no to izsūtīšanas dienas;
13.3.2. dokumenti, kas nosūtīti ar kurjeru, tiks uzskatīti par saņemtiem, ja nosūtītājam ir
rakstisks apliecinājums vai atzīme par dokumenta saņemšanu;
13.3.3. informācija, kas nosūtīta izmantojot elektronisko pastu, tiek uzskatīta par saņemtu, ja
saņēmējs, izmantojot elektronisko pastu, ir nosūtījis atpakaļ nosūtītājam ziņu, ka informācija
saņemta.
13.3.4. Pieteikumi par tehnisko iespēju novērtēšanu un citi Līgumā tieši norādīti dokumenti,
kuri ievietojami IT rīkā – ja tie ievietoti IT rīkā.
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14. Citi noteikumi
14.1. Puses apliecina, ka viņām ir visas attiecīgās tiesības, lai noslēgtu Līgumu un uzņemtos
tajā noteiktās saistības. Šis Līgums atspoguļo Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma
priekšmetu un atceļ visas iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas pastāvējušas
starp pusēm līdz šī Līguma parakstīšanai attiecībā uz šī Līguma priekšmetu.
14.2. Katra Puse apņemas rakstiski informēt otru Pusi par izmaiņām nosaukumā, juridiskajā
adresē un citos rekvizītos, kā arī par citiem apstākļiem, kas var ietekmēt Līguma saistību
izpildi, 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu izmaiņu vai apstākļu spēkā stāšanās vai atklāšanas
dienas.
14.3. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un to noteikumi ir saistoši
attiecīgās Puses saistību pārņēmējam.
14.4. Šis Līgums atspoguļo Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un atceļ visas
iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas pastāvējušas starp pusēm līdz šī Līguma
parakstīšanai attiecībā uz šī Līguma priekšmetu.
14.5. Pusēm nav tiesības nodot vai kā citādi atsavināt kādas no savām saistībām vai to daļu,
kas izriet no šī Līguma, citai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
14.6. Puses var izdarīt grozījumus Līgumā, par to rakstveidā vienojoties, izņemot, ja Līgumā
noteikts savādāk. Šī Līguma visi grozījumi un Pielikumi, kā arī tā ietvaros iesniegtie pieteikumi,
ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas.
14.7. Pretrunu gadījumā starp Līguma un Nomas pieteikuma noteikumiem Nomas pieteikuma
noteikumi ir noteicošie. Jautājumos, kas nav atrunāti Nomas pieteikumā, Puses rīkojas
saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
14.8. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā un Nomas pieteikumos, Puses vadās pēc LR
spēkā esošo tiesību aktu normām.
14.9. Šis Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem visiem
ir vienāds juridisks spēks. Pa vienam no Līguma eksemplāriem glabājas pie katras no Pusēm.
14.10. Līgums sagatavots uz 14 (četrpadsmit) lapām 2 (divos) vienādos eksemplāros ar
vienādu juridisku spēku, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
15. Pielikumi
15.1. Līgumam parakstīšanas dienā ir šādi pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:
Pielikums Nr.1 - Saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma „Kabeļa izvietošana
kabeļu kanalizācijā” noteikumi;
Pielikums Nr. 2 - Saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma „Kabeļa izvietošana uz
stabiem” noteikumi;
Pielikums Nr.3 – Piekļuves kārtība Tet infrastruktūrai Pakalpojumu sniegšanai;
Pielikums Nr 4 - Darba aizsardzības noteikumi;
Pielikums Nr.5 - IT rīka Lietošanas noteikumi;
Pielikums Nr.5.1- IT rīka lietotāja konta reģistrēšanas veidlapas paraugforma;
Pielikums Nr.6 – Prasības Komersantam vai tā apakšuzņēmējiem darbu veikšanai un piekļuvei
Tet infrastruktūras objektos;
Pielikums Nr.7 - Tet un Komersanta kontaktpersonas un pilnvarotās personas;
Pielikums Nr.8 – Saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumu tarifi.
Pielikums nr 9 – Pakalpojuma līmeņa līgumi un līgumsodi.
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Tet:
SIA “Tet”
Juridiskā adrese: Dzirnavu ielā 105,
Rīgā, LV – 1011
Vienotās reģistrācijas Nr.40003052786
PVN maksātāja reģ. Nr. LV 40003052786
Konta Nr. LV43HABA0140X04000002
A/S Swedbank, kods HABALV22

Komersants:
______________________________
Juridiskā adrese: __________________
________________________________
Vienotās reģistrācijas Nr. ____________
PVN maksātāja reģ. Nr.
Konta Nr. _________________________
______________, kods______________

Tet vārdā:

Komersanta vārdā:

______________________________

_____________________________

Juris Gulbis

Vārds Uzvārds

Galvenais izpilddirektors

amats
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Pielikums Nr.1
pie Līguma par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem Nr. ___________
Saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma
„Kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā” noteikumi
1. Pakalpojuma „Kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā” ietvaros Tet par maksu nodod
Komersantam lietošanā vietu Tet piederošas kabeļu kanalizācijas trasē no punkta A līdz
punktam B, kur punkts A un B var būt noteikta kabeļu kanalizācijas posma aka vai savienojuma
kaste, vai kanalizācijas ievads ēkā vai skapī, vai kabeļu kanalizācijas nobeiguma punkts pie
staba, torņa, masta vai kabeļu kanalizācijas caurules gals gruntī, Komersanta elektronisko
sakaru kabeļu ierīkošanai un ekspluatācijai.
2. Kabeļu kanalizācijas trases garumu nosaka summējot kanalizācijas posmus, izmantojot
kabeļu kanalizācijas informāciju no Tet ĢIS sistēmas.
3. Komersantam ir tiesības izmantot Pakalpojumu tikai nākamās paaudzes piekļuves
kabeļtīklu ierīkošanai, neatkarīgi no elektronisko sakaru pakalpojuma, kādu tas plāno sniegt,
k\a arī atvilces vajadzībām, ja starp Komersantu un Tet ir noslēgts līgums par atsaistītas
piekļuves abonentlīnijām pakalpojumiem vai par piekļuves datu plūsmai pakalpojumiem
4. Pakalpojuma nodrošināšanas procesa etapi jeb Pakalpojuma komponentes:
4.1. Teorētiskā tehniskā izpēte (turpmāk - TTI);
4.2. Praktiskā tehniskā izpēte (turpmāk - PTI), t.i. auklas ievilkšana starp punktiem A un B
pozitīva PTI slēdziena gadījumā starp Objekta A un B punktiem pozitīva PTI slēdziena
gadījumā;
4.3. Vietas noma kabeļu kanalizācijā.
5. Katra Pakalpojuma nodrošināšanas procesa etapa ietvaros veicamo aktivitāšu tarifi noteikti
šī Līguma Pielikumā Nr. 8.
6. Kabeļa izvietošanas kabeļu kanalizācijā TTI, PTI un Nomas maksas aprēķinam, ņemot vērā
katrā trases posmā izvietoto kabeļu skaitu, var tikt summētas divas vai vairākas Komersanta
kabeļu trases. Summēšanas nosacījumi:
6.1. summējamās trases ir iekļautas vienā pieteikumā, norādot ka pieteikumā ir iekļautas
saistītas trases;
6.2. summējamās trases ir saistītas ar kanalizācijas aku vai kanalizācijas posmu (trasēm ir
kopīga kanalizācijas aka vai kanalizācijas posms);
6.3. summēto trases garumu noapaļo līdz nākamajiem pilniem 100m;
6.4. trašu summētais garums nepārsniedz 1000 m.
7. Pasūtot TTI Tet to veic tādā pašā termiņā kā savām struktūrvienībām. Atkarībā no kabeļu
kanalizācijas trases garuma Tet veic TTI saskaņā ar sekojošiem termiņiem, neskaitot
pasūtījuma saņemšanas dienu un atbildes sniegšanas dienu:
7.1. Trases garums līdz 1000m – 1 darba dienas laikā;
7.2. par katriem nākamajiem līdz 1000m - papildus 1 darba diena:
7.3. ja TTI pieteikums iesniegts brīvdienā vai darba dienā pēc plkst. 15:00, tad par saņemšanas
dienu tiek uzskatīta nākamā darba diena.
8. TTI ietvaros tiek veikta Komersanta pieteikuma datu pārbaude, pieprasītās trases datu
salīdzināšana ar Tet tīkla informācijas datubāzēm, pieprasītās trases posmu īpašumtiesību
statusa pārbaude, pieprasītās trases posmu salīdzināšana ar Tet tīkla attīstības plānu

48

informāciju, teorētiskās izpētes slēdziena sagatavošana un praktiskās tehniskās izpētes tāmes
sastādīšana.
9. Tet veic PTI tādā pašā termiņa kā savām struktūrvienībām. Atkarībā no kabeļu kanalizācijas
trases garuma Tet veic PTIsaskaņā ar sekojošiem termiņiem, ievērojot sekojošus termiņus,
kas tiek aprēķināti sākot no darba dienas, kas seko PTI priekšapmaksas rēķina apmaksas
dienai , kas ir diena, kad nauda ir saņemta Tet kontā, un neskaitot atbildes sniegšanas dienu:
− 9.1. Trases garums līdz 100 m – 14 darba dienu laikā;
9.2. trases garumam virs 100m - par katriem nākamajiem 250m papildus 2 darba dienas;
9.3. Minētie termiņi ir saistoši, ja PTI notiek atsevišķi no kabeļa ierīkošanas.
10. Ja Tet neievēro punktā 7. un punktā 9. minētos termiņus, izņemot gadījumus, kas
minēti punktā 11., tad pēc Komersanta rakstiska pieprasījuma Tet maksā pakalpojuma
līmeņa līgumsodu saskaņā ar Līguma Pielikumu Nr. 9.
11. Tet var pagarināt PTI noteikto termiņu, ja tam ir objektīvi pamatoti iemesli, par kuriem
Tet informē Komersantu:
11.1

darba veikšanai neatbilstoši klimatiskie apstākļi (Līguma punkts 3.4.6.);

11.2 kabeļu kanalizācijas trasē ir bojāti kabeļu kanalizācijas kanāli un jāizvēlas alternatīvs
maršruts, ja tāds ir iespējams un izmaiņas jāsaskaņo ar Komersantu;
11.3 kabeļu kanalizācijas trasē kādā no posmiem ir jānovērš kabeļu kanalizācijas kanālu
bojājums vai jānovērš kanālu pārblīvējums par ko iepriekš nebija zināms;
11.4 ja darbu veikšanai vajadzīgs saskaņojums ar valsts vai pašvaldību iestādēm, vai
īpašniekiem un saskaņojuma saņemšana tiek kavēta.
12. Ja Komersants izvēlas kabeļa ierīkošanu pasūtīt Tet, tad iespējams izvēlēties pasūtīšanu
veikt vienlaicīgi ar PTI vai vēlāk PTI atbildes derīguma termiņa laikā. .
13. Ja Komersants izvēlas kabeli ierīkot pats vai to uzticēt citam savam apakšuzņēmējam, tad,
PTI pieteikuma formā jāatzīmē, ka nepieciešami tehniskie noteikumi un pēc pozitīvas PTI
atbildes 10 darba dienu laikā tie tiek nosūtīti pieteikumā norādītajai Komersanta
kontaktpersonai. Komersants ierīkojot kabeli Tet kabeļu kanalizācijā ievēro tehnisko
noteikumu prasības un atbilstošo normatīvo aktu un standartu prasības.
14. Ja Komersants kabeļa ierīkošanu pasūta Tet vai pasūta PTI kopā ar kabeļa ierīkošanu, tad
kabeļa ierīkošanas maksa tiek aprēķināta saskaņā ar Pielikumā Nr 2 esošajiem tarifiem.
15. Ja PTI un kabeļa ierīkošanas laikā tiek veikti PTI sagatavošanas darbi, tad to apmaksu
Komersants veic saskaņā ar Tet izrakstīto rēķinu par faktiski veiktajiem darbiem.
16. Ja Komersants pasūta Tet kabeļa ierīkošanas darbus, tad Komersants:
16.1. nodrošina kabeli, kabeļa marķējumu un, ja nepieciešams, uzmavas un / vai citus
materiālus, ja vien Komersants ar Tet nav vienojušies savādāk, materiāli, ko nenodrošina
Komersants tiek iekļauti kabeļa ierīkošanas maksā;
16.2. Pieteikumā norāda galapunktos nepieciešamās kabeļa rezerves garumus, nepieciešamo
cilpu vai rezervju garumus kabeļu kanalizācijas akās;
16.3. līdz ierīkošanas darbu uzsākšanai nodrošina saskaņojumus un atļauju no ēku īpašnieka
/ apsaimniekotāja, adresēs, kur tiks veikta kabeļa ierīkošana;
16.4. IT rīkā norādītā Komersanta kontaktpersona atbild par Komersanta kabeļa un
nepieciešamo materiālu nogādāšanu un nodošanu Tet pārstāvim pirms kabeļa ierīkošanas
darbu uzsākšanas, ja vien Tet un Komersants nav vienojušies savādāk.
17. Kabeļa ierīkošana kabeļu kanalizācijā neparedz Komersanta kabeļa ierīkošanu ārpus
kabeļu kanalizācijas. Ja tādi darbi tiek veikti, tad par tiem tiek aprēķināta atsevišķa maksa.
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18. Par kabeļa ierīkošanu kabeļu kanalizācijā Komersants maksā priekšapmaksu 100%
apmērā. Pēc darbu pabeigšanas Komersants apmaksā rēķinu par papildus darbiem un
materiāliem, ja tādi ir radušies.
19. Ja veicot PTI tiek konstatēts, ka kabeļa ierīkošana nav iespējama bloķētu kabeļa
kanalizācijas kanālu dēļ vai kabeļu kanalizācijas kanālu aizņemtības dēļ un ir jāveic kabeļu
kanalizācijas remonts vai jānovērš kabeļu kanalizācijas pārblīvējums, tad Tet pēc Komersanta
pieprasījuma novērtē veicamo darbu izpildes termiņus un aprēķina veicamo darbu izmaksas.
Tet vienojas ar Komersantu par darbu apmaksājamo daļu. Laiks, kurā Tet vienojas ar
Komersantu par darbu apmaksu un realizē bojājuma un pārblīvējuma novēršanu, netiek
skaitīts punktā 9. norādītājā termiņā.
20. Ja Komersants ir piekritis kabeļu kanalizācijas bojājuma novēršanas vai pārblīvējuma
novēršanas darbu apmaksai, tad Tet un Komersants vienojas par citu PTI izpildes termiņu vai
citu nomas termiņa sākuma datumu, ja PTI tika pasūtīta kopā ar kabeļa ierīkošanu. Ja Tet un
Komersants nevienojas par darbu apmaksu, tad Pakalpojums tiek atteikts.
21. Komersanta kabeļa ierīkošanas darbus un/vai auklas ievilkšanas darbus Tet atsāk pēc
kabeļu kanalizācijas kanālu remonta, vai pārblīvējuma novēršanas darbu apmaksas saskaņā
pušu vienošanos par izmaksu segšanu.
22. Tet uzsāk pakalpojuma sniegšanu kabeļu kanalizācijas trasē, tas ir, nodod Komersanta
lietošanā par samaksu saskaņā ar punktu 26. vietu kabeļu kanalizācijā pēc tam, kad Tet ir
veicis TTI un PTI, t.sk. konkrētajā kabeļu kanalizācijas trasē ir ievilkta aukla kabeļa ierīkošanai
kabeļu kanalizācijā vai ierīkots kabelis (ja PTI tiek veikta vienlaicīgi ar kabeļa ierīkošanu).,
23. Ja Komersants pasūta PTI kopā ar kabeļa ierīkošanu, tad IT rīkā vienlaicīgi ir jānoformē
PTI pieteikums un Nomas pieteikums. Ja IT rīkā netiek iesniegts Nomas pieteikums, tad PTI
un kabeļa ierīkošanas darbi netiek uzsākti. Vienlaicīgi ar PTI pieteikumu iesniegtā Nomas
pieteikumā norādītais nomas pakalpojuma vēlamais uzsākšanas datums ir informatīvs, jo
pakalpojuma vietas noma kabeļu kanalizācijā sniegšana tiek uzsākta saskaņā ar punktu 26.1.
24. Ja Komersants kabeļa ierīkošanu veic pats vai uztic citam savam apakšuzņēmējam, tad
kabeļa ierīkošanas darbus Komersants var uzsākt pēc Nomas pieteikumā norādītā “Kabeļu
kanalizācijas nomas pakalpojuma vēlamā uzsākšanas datuma”. Ja datums Nomas pieteikumā
nav norādīts, tad Nomas pieteikums automātiski stājas spēkā pēc 60 (sešdesmit) kalendārām
dienām. Kabeļa ierīkošanas uzsākšanai nepieciešams izpildīt šādus nosacījumus:
24.1. Komersantam jāiesniedz informācija par izvēlēto kabeļa ierīkošanas darbu veicēju
atbilstību Līguma Pielikuma Nr. 6 prasībām;
24.2. Komersantam ar Tet jānoslēdz darbu uzraudzības pakalpojuma līgums;
24.3. Komersantam jāpieprasa Tet tehniskie noteikumi saskaņā ar kuriem jāizstrādā un
jāsaskaņo kabeļa ierīkošanas projekts;
24..4. Komersantam jāpiesaka plānotie darbi saskaņā ar Līguma Pielikumu Nr. 3.
25. Komersants veicot ierīkotā kabeļa ekspluatācijas, rekonstrukcijas un remonta darbus
piesaka plānotos darbus kabeļu kanalizācijā un Tet darbu uzraudzību. Ierīkotā kabeļa
ekspluatācijas darbu veikšanai Tet nodrošina darbu uzraudzību.
26. IT rīkā noformētais Nomas pieteikums tiek sagatavots kā Līguma pielikums.
27. Komersantam atļauts kabeļu kanalizācijas trasē saskaņā ar katru Nomas pieteikumu
ierīkot un ekspluatēt:
27.1.

ja trases garums ir virs 1000m, tad ne vairāk kā vienu sakaru kabeli;

27.2. ja ir kabeļu kanalizācijas kopējā vietas noma un trases garums nepārsniedz 1000m,
tad summētās trases kopējos kabeļu kanalizācijas posmos kabeļu skaits var būt vairāk par
vienu.
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28. Komersantam ir tiesības pēc jebkura Pakalpojuma nodrošināšanas procesa etapa izpildes
saskaņā ar Līguma noteikumiem atteikties no turpmākas Pakalpojuma saņemšanas, veicot
apmaksu par faktiski izpildītajiem un veiktajiem darbiem un sniegtajiem Tet un trešo personu
pakalpojumiem. Gadījumos, kad ir veikta Komersanta kabeļa ierīkošana, tad atteikties no
Pakalpojuma saņemšanas iespējams pēc kabeļa izņemšanas no kabeļu kanalizācijas.
29. Pakalpojums tiek uzskatīts par piegādātu un tā sniegšana uzskatāma par uzsāktu:
29.1. ja PTI notiek kopā ar kabeļa ierīkošanu vai kabeļa ierīkošana ir pasūtīta Tet, tad
Pakalpojuma ikmēneša maksu aprēķina sākot no nākamās dienas pēc kabeļa ierīkošanas,
kad Komersantam ir nosūtīta ierīkotā kabeļa dokumentācija;
29.2. ja kabeli ierīko Komersants, tad sākot no “Kabeļu kanalizācijas nomas pakalpojuma
vēlamā uzsākšanas datuma”, kuru Komersants norāda Nomas pieteikumā. Nomas
uzsākšanas datums nevar būt vēlāks kā 60. (sešdesmitā) kalendāra diena, skaitot no Nomas
pieteikuma iesniegšanas IT rīkā dienas.
30. Tet kabeļu kanalizācijā Komersantam atļauts ierīkot optisko kabeli, kas paredzēts
elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai un saskaņā ar ražotāja specifikāciju ir
paredzēts ierīkošanai pazemes kabeļu kanalizācijā, kā arī atbilst uzņēmuma tehniskā
standartā TS11001-010 “Prasības kabeļu kanalizācijas optiskajiem kabeļiem” noteiktajām
prasībām kabeļa mehāniskām īpašībām..
31. Pakalpojuma lietošanas ikmēneša maksu saskaņā ar Pamatpiedāvājumā un Līgumā
noteiktajiem tarifiem, aprēķina sākot no datuma, kas noteikts saskaņā ar punktu 26., līdz
brīdim, kamēr faktiski tiek pārtraukta Pakalpojuma lietošana un atbrīvota kabeļu kanalizācija,
par ko tiek parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.
32. Komersants savu kabeli var izņemt no Tet kabeļu kanalizācijas, piesakot kabeļa
demontāžas darbus un Tet darbu uzraudzību. Par kabeļa izņemšanas faktu tiek sastādīts
pieņemšanas – nodošanas akts, kas ir par pamatu Pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanai.
33. Pakalpojuma ietvaros Tet vai tā nolīgts apakšuzņēmējs veic Objekta ekspluatāciju.
34. Tet neatbild par Objektā instalētā Komersanta elektronisko sakaru kabeļa ekspluatāciju
un tehnisko apkopi, ja vien par šī kabeļa uzturēšanu nav noslēgts attiecīgs uzturēšanas līgums.
35. Komersants, lietojot Pakalpojumu, nedrīkst traucēt citu kabeļu kanalizācijā izvietoto Tet un
trešo personu sakaru kabeļu un/vai iekārtu darbību un nodarīt tiem bojājumus.
36. Tet izmanto kabeļu kanalizāciju, kas paredzēta kabeļu ierīkošanai ar ievilkšanas
tehnoloģiju.
37. Komersantam un tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, veicot būvniecības vai elektronisko
sakaru tīkla ierīkošanas darbus un ekspluatējot sakaru kabeli, jāievēro attiecīgie Latvijas
nacionālie standarti, kas norādīti Līgumā un LR spēkā esošie LR normatīvie akti, kā arī šādi
Tet tehniskie standarti:
37.1. Tet tehniskais standarts TS 11001-010 „Prasības optiskajiem kabeļiem kabeļu
kanalizācijā”, TS 11100-003 „Prasības sadales ("D" puses) kabeļiem kanalizācijā, zemē un
piestiprinātiem pie ārējās sienas”;
37.2. par cauruļu aizblīvēšanu pēc kabeļa ierīkošanas - Tet tehniskais standarts TS 11800006 „Prasības kabeļu kanalizācijas un aizsargcauruļu blīvēšanas materiāliem”;
37.3. prasības vara kabeļu uzmavām - TS 11900-013 „Prasības kabeļu uzmavām.” Optisko
kabeļu uzmavām specifiskas prasības Tet nenosaka;
37.4. tehniskās prasības Tet kabeļu kanalizācijā izmantotajām kabeļu kanalizācijas caurulēm,
līkumiem, atzariem, blokiem un tajos ietilpstošajiem kanāliem, akām un savienojumu kastēm Tet tehniskais standarts TS 11800-005 „Prasības pazemē un citos āra apstākļos pielietojamām
kabeļu kanalizācijas un aizsardzības caurulēm”. Tet kabeļu kanalizācijā vēsturiski
izmantotajos kanalizācijas blokos kanālu diametrs ir 100 mm;
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37.5. tehniskās prasības akām - Tet tehniskais standarts TS 11800-003 „Prasības plastmasas
un dzelzsbetona kabeļu akām”;
37.6. tehniskās prasības savienojumu kastēm - Tet tehniskais standarts TS11800-004
„Prasības savienojumu kastēm”.
38. Pieslēdzot iekārtas kabeļiem Tet kabeļu kanalizācijā, Komersantam jāievēro Latvijas
nacionālie standarti:
38.1. LVS EN 60950 - 1 ,,Informācijas tehnoloģiju iekārtas. Drošība 1. daļa; Vispārīgās
prasības'';
38.2. LVS EN 60950 - 21 ,,Informācijas tehnoloģiju iekārtas. 21. daļa; Distances barošana''.
Tet vārdā:

Komersanta vārdā:

______________________________

_____________________________

Juris Gulbis

Vārds Uzvārds

Galvenais izpilddirektors

amats
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Pielikums Nr.2
pie Līguma par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem Nr. ___________
Saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma
„Kabeļa izvietošana stabos” noteikumi
1. Pakalpojuma „Kabeļa izvietošana stabos” (turpmāk šīs nodaļas ietvaros – Pakalpojums)
ietvaros Tet par maksu nodod Komersantam lietošanā vietu Tet piederošas elektronisko
sakaru līniju stabos trasē no punkta A līdz punktam B, kur punkts A un B ir Tet elektronisko
sakaru stabu līnijas stabi (turpmāk tekstā – Objekts), Komersanta elektronisko sakaru kabeļu
ierīkošanai un ekspluatācijai. Trases garumu nosaka, izmantojot informāciju no Tet ĢIS
sistēmas.
2. Komersantam ir tiesības izmantot Pakalpojumu tikai nākamās paaudzes piekļuves
kabeļtīklu ierīkošanai, neatkarīgi no elektronisko sakaru pakalpojuma, kādu tas plāno sniegt,
kā arī atvilces vajadzībām, ja ar Komersantu ir noslēgts līgums par atsaistītas piekļuves
abonentlīnijām pakalpojumiem vai par piekļuves datu plūsmai pakalpojumiem.
3. Pakalpojuma nodrošināšanas procesa etapi jeb Pakalpojuma komponentes:
3.1. Teorētiskā tehniskā izpēte (turpmāk tekstā - TTI);
3.2. Praktiskā tehniskā izpēte (turpmāk tekstā - PTI);
3.3. Vietas noma stabā kabeļa izvietošanai.
4. Katra Pakalpojuma nodrošināšanas procesa etapa ietvaros veicamo aktivitāšu tarifi noteikti
šī Līguma Pielikumā Nr 8.
5. Pasūtot TTI Tet to veic tādā pašā termiņā kā savām struktūrvienībām. Atkarībā no stabu
trases garuma Tet veic TTI, ievērojot sekojošus termiņus, neskaitot pasūtījuma saņemšanas
dienu un atbildes sniegšanas dienu: 5.1. Trases garums līdz 20 stabiem – 1 darba dienas laikā;
5.2. Trases garums virs 20 stabiem – papildus 1 darba diena par katriem nākamajiem 20
stabiem;
5.3. Ja TTI pieteikums iesniegts brīvdienā vai darba dienā pēc plkst. 15:00, tad par
saņemšanas dienu tiek uzskatīta nākamā darba diena.
6. TTI ietvaros tiek veikta Komersanta pieteikuma datu pārbaude, pieprasītās trases datu
salīdzināšana ar Tet tīkla informācijas datubāzēm, pieprasītās trases posmu īpašumtiesību
statusa pārbaude, pieprasītās trases posmu salīdzināšana ar Tet tīkla attīstības plānu
informāciju, teorētiskās izpētes slēdziena sagatavošana, un praktiskās tehniskās izpētes
tāmes sastādīšana
.7. Tet veic PTI tādā pašā termiņā kā savām struktūrvienībām. Atkarībā no stabu trases
garuma, Tet veic PTI saskaņā ar sekojošiem termiņiem, kas tiek aprēķināti sākot no darba
dienas, kas seko PTI priekšapmaksas rēķina apmaksas dienai, kas ir diena, kad nauda ir
saņemta Tet kontā, un neskaitot atbildes sniegšanas dienu:
7.1. Trases garums līdz 6 stabiem – 14 darba dienu laikā;
7.2. Trases garums virs 6 stabiem – papildus 1 darba diena par katriem nākamajiem 6
stabiem;
7.3. Minētie termiņi ir saistoši, ja PTI notiek atsevišķi no kabeļa ierīkošanas.
8. Ja Tet neievēro punktā.5. un punktā 7. minētos termiņus, izņemot gadījumus, kas minēti
punktā 9., tad pēc Komersanta rakstiska pieprasījuma Tet maksā pakalpojuma līmeņa
līgumsodu saskaņā ar Pielikumu Nr. 9.
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9. Tet var pagarināt PTI termiņu, ja tam ir objektīvi pamatoti iemesli, par kuriem Tet informē
Komersantu:
9.1. darba veikšanai neatbilstoši klimatiskie apstākļi (Līguma punkts 3.4.6);
9.2. ja tiek konstatēts kabeļu stabu trases kādu stabu bojājums vai kabeļu stabu trases
noslodze ir tuvu pieļaujamai normai un jauna kabeļa ierīkošana šo noslodzes normu pārsniegs;
9.3. ja darbu veikšanai vajadzīgs saskaņojums ar valsts vai pašvaldību iestādēm, vai
īpašniekiem un saskaņojuma saņemšana tiek kavēta.
10. Ja Komersants izvēlas kabeli ierīkot pats vai to uztic citam savam apakšuzņēmējam,
tad, PTI pieteikuma formā jāatzīmē, ka nepieciešami tehniskie noteikumi un pēc
pozitīvas PTI atbildes 10 (desmit) darba dienu laikā tie tiek nosūtīti pieteikumā
norādītajai Komersanta kontaktpersonai. Komersants projektējot un ierīkojot kabeli
ievēro tehnisko noteikumu prasības un atbilstošo normatīvo aktu un standartu
prasības.
11. Ja Komersants kabeļa ierīkošanu pasūta Tet vai pasūta PTI kopā ar kabeļa
ierīkošanu), tad kabeļa ierīkošanas maksa tiek aprēķināta saskaņā ar Pielikumā Nr. 8
esošajiem tarifiem..
12. Ja Komersants pasūta Tet kabeļa ierīkošanas darbus, tad Komersants:
12.1. nodrošina kabeli, kabeļa marķējumu un, ja nepieciešams, uzmavas un / vai citus
materiālus, ja vien Komersants ar Tet nav vienojušies savādāk, materiāli, ko nenodrošina
Komersants tiek iekļauti kabeļa ierīkošanas maksā;
12.2. Pieteikumā norāda galapunktos nepieciešamās kabeļa rezerves garumus, nepieciešamo
cilpu vai rezervju garumus kabeļu stabos;
12.3. līdz ierīkošanas darbu uzsākšanai nodrošina saskaņojumus un atļauju no ēku īpašnieka
/ apsaimniekotāja, adresēs, kur tiks veikta kabeļa ierīkošana;
12.4. IT rīkā norādītā Komersanta kontaktpersona atbild par Komersanta kabeļa un
nepieciešamo materiālu nogādāšanu un nodošanu Tet pārstāvim pirms kabeļa ierīkošanas
darbu uzsākšanas, ja vien Tet un Komersants nav vienojušies savādāk.
13. Par kabeļa ierīkošanu uz stabiem Komersants maksā priekšapmaksu 100% apmērā. Pēc
darbu pabeigšanas Komersants apmaksā rēķinu par papildus darbiem un materiāliem, ja tādi
ir radušies.
14. Ja veicot PTI tiek konstatēts kabeļu stabu trases kādu stabu bojājums vai kabeļu stabu
trases noslodze ir tuvu pieļaujamai normai un jauna kabeļa ierīkošana šo noslodzes normu
pārsniegs, tad tiek meklēts risinājums kabeļu stabu noslodzes mazināšanai, apzināts veicamo
darbu apjoms, noteikti to izpildes termiņi un aprēķinātas izmaksas. Tet vienojas ar Komersantu
par darbu apmaksājamo daļu. Laiks, kurā Tet vienojas ar Komersantu par darbu apmaksu un
realizē bojājuma un pārblīvējuma novēršanu, netiek skaitīts punktā 3.7 norādītājā termiņā.
15. Ja Komersants piekrīt punktā 14. minēto izmaksu apmaksai, tad Tet un Komersants
vienojas par citu PTI izpildes termiņu vai citu nomas termiņa sākuma datumu, ja PTI tika
pasūtīta kopā ar kabeļa ierīkošanu. Ja Tet un Komersants nevienojas par līgumdarbu
apmaksu, tad Pakalpojums tiek atteikts.
16. Komersanta kabeļa ierīkošanas darbus Tet atsāk pēc kabeļu stabu remonta vai pārslodzes
novēršanas darbu apmaksas saskaņā pušu vienošanos par izmaksu segšanu.
17. Tet uzsāk Pakalpojuma sniegšanu Objektā, tas ir, nodod Komersanta lietošanā par
samaksu saskaņā ar punktu 24. vietu Objektā, pēc tam, kad Tet ir veicis TTI un PTI, ja pastāv
visi pakalpojuma sniegšanas nosacījumi, ir sniegts pozitīvs PTI slēdziens vai vienlaicīgi ar PTI
ierīkots Komersanta kabelis.
18.Ja Komersants pasūta PTI kopā ar kabeļa ierīkošanu, tad IT rīkā vienlaicīgi ir jānoformē
PTI pieteikums un Nomas pieteikums. Ja IT rīkā netiek iesniegts Nomas pieteikums, tad PTI
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un kabeļa ierīkošanas darbi netiek uzsākti. Vienlaicīgi ar PTI pieteikumu iesniegtā Nomas
pieteikumā norādītais nomas pakalpojuma vēlamais uzsākšanas datums ir informatīvs, jo
pakalpojuma vietas noma kabeļu kanalizācijā sniegšana tiek uzsākta saskaņā ar punktu 24.1.
19. Ja Komersants kabeļa ierīkošanu veic pats vai uztic citam savam apakšuzņēmējam, tad
kabeļa ierīkošanas darbus Komersants var uzsākt pēc Nomas pieteikumā norādītā nomas
pakalpojuma vēlamā uzsākšanas datuma. Ja datums Nomas pieteikumā nav norādīts, tad
Nomas pieteikums automātiski stājas spēkā pēc 60 (sešdesmit) kalendārām dienām. Kabeļa
ierīkošanas uzsākšanai nepieciešams izpildīt sekojošus nosacījumus:
19.1. Komersantam jāiesniedz informācija par izvēlēto kabeļa ierīkošanas darbu veicēju
atbilstību punkta 11.3 prasībām;
19.2. Komersantam ar Tet jānoslēdz darbu uzraudzības pakalpojuma līgums;
19.3. Komersantam jāpieprasa Tet tehniskie noteikumi saskaņā ar kuriem jāizstrādā un
jāsaskaņo kabeļa ierīkošanas projekts;
19.4. Komersantam jāpiesaka plānotie darbi saskaņā ar šī Pamatpiedāvājuma 9. sadaļu.
20. Komersants veicot ierīkotā kabeļa ekspluatācijas, rekonstrukcijas un remonta darbus
piesaka plānotos darbus un Tet darbu uzraudzību. Ierīkotā kabeļa ekspluatācijas darbu
veikšanai Tet nodrošina darbu uzraudzību.
21. IT rīkā noformētais Nomas pieteikums tiek sagatavots kā Līguma pielikums.
22. Komersantam atļauts Objektā saskaņā ar katru Nomas pieteikumu instalēt un ekspluatēt
ne vairāk kā vienu sakaru kabeli.
23. Komersantam ir tiesības pēc jebkura Pakalpojuma nodrošināšanas procesa etapa izpildes
saskaņā ar Līguma noteikumiem atteikties no turpmākas Pakalpojuma saņemšanas, veicot
apmaksu par faktiski izpildītajiem un veiktajiem darbiem un sniegtajiem Tet un trešo personu
pakalpojumiem. Gadījumos, kad ir veikta Komersanta kabeļa ierīkošana, tad atteikties no
Pakalpojuma saņemšanas iespējams pēc kabeļa demontēšanas no kabeļu stabiem.
24. Pakalpojums tiek uzskatīts par piegādātu un tā sniegšana uzskatāma par uzsāktu:
24.1. ja PTI notiek kopā ar kabeļa ierīkošanu vai kabeļa ierīkošana ir pasūtīta Tet, tad
Pakalpojuma ikmēneša maksu aprēķina sākot no nākamās dienas pēc kabeļa ierīkošanas,
kad Komersantam ir nosūtīta ierīkotā kabeļa dokumentācija;
24.2. ja kabeli ierīko Komersants, tad sākot no nomas pakalpojuma vēlamā uzsākšanas
datuma, kuru Komersants norāda Nomas pieteikumā. Nomas uzsākšanas datums nevar būt
vēlāks kā 60. (sešdesmitā) kalendāra diena, skaitot no Nomas pieteikuma iesniegšanas IT rīkā
dienas.
25. Komersantam Objektā atļauts ierīkot optisko kabeli, kas paredzēts elektronisko sakaru
pakalpojumu nodrošināšanai un saskaņā ar ražotāja specifikāciju ir paredzēts izvietošanai uz
stabiem. Nosakot konkrētā kabeļu trasē atļauto piekaramā kabeļa masu, ir jāņem vērā
maksimālā stabam piekaramo kabeļu masa (noslodze) un jau esošo piekārto kabeļu skaits un
masa. Maksimālā līnijas stabam piekaramā kabeļa masa ir 375 kg un tā ir noteikta saskaņā ar
TS 11900-017.
26. Pakalpojuma lietošanas ikmēneša maksu saskaņā ar Pamatpiedāvājumā un Līgumā
noteiktajiem tarifiem aprēķina sākot no datuma, kas noteikts saskaņā ar punktu 24. līdz brīdim,
kamēr faktiski tiek pārtraukta Pakalpojuma lietošana un atbrīvots Objekts, par ko tiek parakstīts
pieņemšanas – nodošanas akts.
27. Izvirzītās prasības piekaramajiem kabeļiem nosaka:
27.1. Tehniskajā standartā TS 21000-030 „Citu operatoru kabeļi uz SIA Lattelekom
elektronisko sakaru līniju stabiem”;
27.2. Tehniskajā standartā TS 11100-005 „Prasības piekārtiem (D puses) kabeļiem”;
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27.3. Tehniskajā standartā TS 11001-005 “Prasības ārējās instalācijas piekārtajiem
optiskajiem kabeļiem”.
28. Nosakot pieļaujamo kabeļu skaitu un svaru, jāņem vērā turpmākās līnijas pielietojuma
prognozes, kā arī pieļaujamā līnijas stabu noslodze.
29. Piekaramo kabeļu maksimālo nostiepuma spēku parasti nosaka kabeļa ražotāja
specifikācija un konkrētā situācijā spēku nosaka individuāli pēc ražotāja noteiktā un tas
atkarīgs no kabeļa konstrukcijas, novilkšanas (piekāršanas) tehnoloģijas un trases
parametriem.
30. Prasības piekārto kabeļu risinājumam nosaka:
30.1. tehniskā standarta TS 21000-016 “Piekārto kabeļu instalācijas noteikumi” 1.pielikums optisko un vara piekārto kabeļu līniju, kā arī kabeļu pāreju, ierīkošanas un būvniecības
noteikumi;
30.2. prasības piekaramam vara kabelim nosaka tehniskais standarts TS 11100-005 „Prasības
piekārtiem (D puses) kabeļiem”;
30.3. prasības piekaramam optiskam kabelim nosaka tehniskais standarts TS 11001-005
„Prasības ārējās instalācijas piekārtajiem optiskajiem kabeļiem”.
31. Komersants savu kabeli no Tet stabiem var noņemt piesakot kabeļa demontāžas darbus
un Tet darbu uzraudzību. Par kabeļa noņemšanas faktu tiek sastādīts pieņemšanas –
nodošanas akts, kas ir par pamatu pakalpojuma sniegšanas izbeigšanai.
32. Pakalpojuma ietvaros Tet vai tā nolīgts apakšuzņēmējs veic Objekta ekspluatāciju.
33. Tet neatbild par Objektā ierīkotā Komersanta elektronisko sakaru kabeļa ekspluatāciju un
tehnisko apkopi, ja vien par šī kabeļa uzturēšanu nav noslēgts attiecīgs uzturēšanas līgums.
34. Komersants, lietojot Pakalpojumu, nedrīkst traucēta citu Objektā izvietoto Tet un trešo
personu sakaru kabeļu un/vai iekārtu darbība un nodarīt tiem bojājumus.
35. Komersantam un tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, veicot būvniecības vai elektronisko
sakaru tīkla ierīkošanas darbus un ekspluatējot sakaru kabeli, jāievēro attiecīgie Latvijas
nacionālie standarti, kas norādīti Līgumā un LR spēkā esošie LR normatīvie akti, kā arī šādi
Tet tehniskie standarti:
35.1. maksimālo līnijas stabam piekaramo kabeļu masu nosaka Tet tehniskais standarts
TS11900-017„Prasības elektronisko sakaru līniju koka stabiem;
35.2. piekaramo kabeļu ārējo diametru un masu citu Komersantu kabeļiem nosaka Tet
tehniskais standarts TS 21000-030 „Citu operatoru kabeļi uz SIA Tet elektronisko sakaru līniju
stabiem”;
35.3. prasības piekaramo kabeļu konstrukcijai (kabeļa maksimālais nostiepuma spēks,
apvalks, ekrāns, kabeļa maksimālā nokare) nosaka Tet tehniskais standarts 1. pielikums TS
21000-016„Piekārto kabeļu līniju ierīkošanai un būvniecībai noteiktās tehniskās normas”;
35.4. prasības kabeļa stiprinājuma elementiem pie staba un pie troses nosaka Tet tehniskais
standarts TS 11000-008 „Prasības piekārto kabeļu instalācijas materiāliem”;
35.5. prasības kabeļu piekāršanas darbu izpildei nosaka Tet tehniskais standarts TS 21000016 „Piekārto kabeļu instalācijas noteikumi”;
35.6. prasības zemējuma materiāliem nosaka Tet tehniskais standarts TS 11000-005
„Prasības zemējuma materiāliem.”;
35.7. zemējuma ierīkošanas kārtību nosaka Tet tehniskais standarts TS 25000-007
„Zemējuma ierīkošanas kārtība telekomunikāciju tīkla līnijām.”;
35.8. prasības sadales punktu novietojumam uz staba nosaka Tet tehniskais standarts
TS21000-008 „Ārējo sadales kastīšu uzstādīšanas noteikumi”.
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Tet vārdā:

Komersanta vārdā:

______________________________

___________________________

Juris Gulbis

Vārds Uzvārds

Galvenais izpilddirektors

amats
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Pielikums Nr. 3
pie Līguma par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem Nr. ___________
Piekļuves kārtība Tet infrastruktūrai Pakalpojumu sniegšanai
1. Plānotu darbu veikšanai:
1.1. Piekļuves nepieciešamību plānotu darbu veikšanai Komersants piesaka vismaz 14 dienas
iepriekš, nosūtot pieteikumu uz e-pastu NMC.planning@Tet.lv
1.2. Pieteikumā Komersants norāda sekojošu informāciju:
- Komersanta nosaukums;
- Pakalpojuma numurs;
- Trases posms un infrastruktūras elements, kuram vēlas piekļūt;
- Datums un precīzs laiks, kad vēlas uzsākt darbus;
- Datums un laiks, līdz kuram plānots darbus pabeigt;
- Veicamo darbu apraksts;
- Personas, kurām jānodrošina piekļuve – ja darbus apakšuzņēmējs, arī apakšuzņēmēja
nosaukums, fizisko personu vārds, uzvārds un personas kods;
- Par darbu veikšanu atbildīgās Komersanta personas tālruņa numurs;
- E-pasts komunikācijai;
- Jānorāda, vai darbi var radīt traucējumus kāda Tet tīkla elementa darbībai, ja var radīt,
jānorāda potenciālās dīkstāves precīzs laiks un ilgums.
1.3. Tet izvērtē Komersanta pieteikumu un kopā ar atļauju norīko pavadošo personu. Atļauju
plānotu darbu veikšanai Tet nosūta no Tet e-pasta adreses NMC.planning@Tet.lv uz
Komersanta pieteikumā norādīto e-pasta adresi.
1.4. Pie darbu veikšanas visiem darbiniekiem jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam.
2. Neplānotu darbu veikšanai:
2.1. Par neplānotiem darbiem uzskatāmi darbi avārijas seku likvidēšanai vai neatliekami un
iepriekš neplānoti ekspluatācijas darbi avārijas situācijas iestāšanās novēršanai, kuri ir jāveic
24 stundu laikā no pieteikuma brīža.
2.2. Piekļuves nepieciešamību neplānotu darbu veikšanai Komersants piesaka, zvanot uz
tālruni 80009101 vai sūtot e-pastu tad@tet.lv
2.3. Pieteikumā Komersants norāda sekojošu informāciju:
- Komersanta nosaukums;
- Pakalpojuma nr.;
- Trases posms un infrastruktūras elements, kuram vēlas piekļūt;
- Datums un precīzs laiks, kad vēlas uzsākt darbus;
- Datums un laiks, līdz kuram plānots darbus pabeigt
- Veicamo darbu apraksts;
- Personas, kurām jānodrošina piekļuve – ja darbus apakšuzņēmējs, arī apakšuzņēmēja
nosaukums, fizisko personu vārds, uzvārds un personas kods;
- Par darbu veikšanu atbildīgās Komersanta personas tālruņa numurs;
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- E-pasts komunikācijai;
- Jānorāda, vai darbi var radīt traucējumus kāda Tet tīkla elementa darbībai, ja var radīt,
jānorāda potenciālās dīkstāves precīzs laiks un ilgums.
2.4. Tet izvērtē Komersanta pieteikumu un kopā ar atļauju norīko pavadošo personu. Atļauju
neplānotu darbu veikšanai Tet nosūta no Tet e-pasta adreses tad@tet.lv uz Komersanta
pieteikumā norādīto e-pasta adresi.
2.5. Pie darbu veikšanas visiem darbiniekiem jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam.
Tet vārdā:

Komersanta vārdā:

______________________________

_____________________________

Juris Gulbis

Vārds Uzvārds

Galvenais izpilddirektors

amats
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Pielikums Nr. 4
pie Līguma par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem Nr. ___________
Darba aizsardzības noteikumi
Veicot jebkādus darbus Komersanta pieprasītajā objektā vai Pakalpojuma sniegšanas vietā
(posmā) saskaņā ar Līgumu un/vai Nomas pieteikumu, Komersants apņemas ievērot šādus
darba aizsardzības noteikumus un nodrošināt, ka tos ievēro tā darbinieki, nolīgti
apakšuzņēmēji un pilnvarotie darbu veicēji:
1. Komersants uzņemas visu atbildību par darbu veidu specifikai atbilstošas darbu izpildes
tehnoloģijas izmantošanu un darbu izpildē izmantojamās tehnoloģijas atbilstību LR
normatīvajiem aktiem un darba aizsardzības normām.
2. No darbu izpildē iesaistīto darbinieku vidus Komersants vai tā pilnvarotais darbu veicējs
norīko atbildīgo darbu vadītāju. Visus darbus iesaistītie Komersanta vai tā pilnvarotā darbu
veicēja darbinieki veic tikai Komersanta vai tā pilnvarotā darbu veicēja atbildīgā darbu vadītāja
uzraudzībā. Pirms darbu uzsākšanas Komersants vai tā pilnvarotā darbu veicēja atbildīgais
darbu vadītājs informē Tet darbu uzraudzības pārstāvi par veicamo darbu izpildes gaitu.
3. Komersants apņemas nodrošināt, lai tā darbinieki vai pilnvarotie darbu veicēji, veicot
darbus, ievērotu Latvijas Republikā saistošos Darba un Vides aizsardzības un ugunsdrošības
normatīvos aktus, kā arī Tet darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus un instrukcijas
4. Darbu izpildē atļauts iesaistīt tikai kvalificētus Komersanta vai tā pilnvarotā darbu veicēja
darbiniekus, kuriem ir visi LR normatīvajos aktos noteiktie apliecinājumi par darbu veikšanai
nepieciešamo kvalifikāciju, instruktāžu un atbilstošu veselības pārbaudi.
5. Komersants vai tā pilnvarotais darbu veicējs patstāvīgi nodrošina darbu izpildē iesaistītās
personas ar aprīkojumu, kas atbilst veicamo darbu specifikai un LR normatīvo aktu prasībām,
ieskaitot apliecinājumus par aprīkojumam veiktajām pārbaudēm un instruktāžām, ko pieprasa
LR normatīvie akti vai ražotāja instrukcijas.
Tet Darba aizsardzības nodaļas darbiniekiem, kā arī Tet struktūrvienības atbildīgajai
amatpersonai vai uzraudzības pārstāvim ir tiesības pieprasīt Komersanta vai tā pilnvarotā
darbu veicēja nodarbinātajiem uzrādīt atbilstošos apliecinājumus, kā arī pārbaudīt pielietoto
aprīkojumu. Ja nodarbinātie nevar uzrādīt apliecinājumus atbilstoši LR normatīvo aktu
prasībām, var tikt pieprasīta darbu pārtraukšana un saistībā ar dīkstāvi radušos zaudējumus
Komersants vai tā pilnvarotais darbu veicējs sedz no saviem līdzekļiem.
6. Ja, veicot darbus, rodas bīstama situācija (ugunsgrēka vai eksplozijas draudi u.tml.) vai tiek
nodarīts kaitējums Tet darbinieka(ie)m vai citām personām, Komersantam vai tā pilnvarotajam
darbu veicējam nekavējoties jāveic visi iespējamie pasākumi, lai situāciju normalizētu,
samazinātu radītā kaitējuma sekas, kā arī nekavējoties par radušos stāvokli jāinformē Tet
atbildīgas amatpersonas. Komersantam ir jāatlīdzina kaitējuma rezultātā radušies zaudējumi
un negūtie ieņēmumi pilnā apmērā. Ja Komersants vai tā pilnvarotais darbu veicējs par
bīstamo situāciju nav ziņojis Tet, Komersants vai tā pilnvarotais darbu veicējs 5 (piecu) bankas
darba dienu laikā no bīstamās situācijas rašanās dienas samaksā Tet līgumsodu divkāršā
kaitējuma apmērā.
7. Ja, saskaņā ar attiecīgā Līguma saistību izpildes nosacījumiem, Komersants vai tā
pilnvarotais darbu veicējs izmanto materiālus, uzstāda iekārtas vai veic komunikāciju
instalāciju, tad Komersants vai tā pilnvarotais darbu veicējas ir atbildīgs par uzstādīto iekārtu,
lietojamo materiālu, veikto instalāciju un ar to saistīto emisiju atbilstību LR normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām, kā arī to nekaitīgumu cilvēkam un videi. Komersanta vai tā pilnvarotā
darbu veicēja pienākums ir uzrādīt un iesniegt atbilstošus apliecinājumus vai testēšanas
pārskatus, ja tos pieprasa Tet.
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8. Ja LR normatīvajos aktos ir noteikta kārtība, kādā izbeidzama uzstādīto iekārtu darbība pēc
to darba resursu izmantošanas, vai arī noteikta prasība, ka šādas iekārtas un/vai materiāli ir
jāsavāc un jānodod autorizētām institūcijām pārstrādei vai apglabāšanai, Komersants garantē,
ka pēc Tet pieprasījuma visas nepieciešamās darbības tiks veiktas un izmaksas pilnā apmērā
segtas no Komersanta puses, ievērojot visus darbību veikšanas (materiālu savākšanas,
iekārtu darbības izbeigšanas) brīdī spēkā esošos LR normatīvos aktus.
9. Darbu veikšanas vietā darbi no Komersanta vai tā pilnvarotā darbu veicēja puses tiek
uzskatīti par izpildītiem tikai pēc tam, kad uz iekārtām ir izvietoti visi ar to izmantošanas drošību
saistītie uzraksti valsts valodā, kā arī Komersanta marķējums.
10. Ja darbu izpildes laikā vai pēc veikto darbu izpildes pabeigšanas notiek nelaimes gadījums,
vai Tet, trešajām personām vai videi zaudējumus nesoša kļūme, Komersantam jāsedz visi Tet
un / vai trešajām personām radušies zaudējumi, tajā skaitā, bet ne tikai, valsts uzraudzības
institūciju uzliktos sodus, kompensācijas un negūtos ieņēmumus.

Tet vārdā:

Komersanta vārdā:

______________________________

_____________________________

Juris Gulbis

Vārds Uzvārds

Galvenais izpilddirektors

amats
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Pielikums Nr.5
pie Līguma par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem Nr. ___________
IT rīka lietošanas noteikumi
1. Līguma spēkā esamības laikā Tet nodrošina Komersantam piekļuvi IT rīkam, kas satur “Piekļuves, saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas, piekļuves datu plūsmai un atsaistītas
piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājuma noteikumi”, kas apstiprināti ar SPRK padomes
04.10.2018. lēmumu Nr.1/25 - noteikto publiskojamo informāciju (turpmāk – IT rīks), un kurā
Komersants var aizpildīt un iesniegt Līgumā noteiktos pieteikumus un veikt citas Līgumā
atrunātās darbības.
2. Komersants pieprasa piekļuvi IT rīkam, nosūtot Tet rakstveida pieteikumu Līguma pielikumā
norādītajā formā, norādot Komersanta atbildīgo kontaktpersonu.
3. Tet 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Komersanta pieteikuma saņemšanas izveido Komersanta
lietotāja kontu IT rīkā un reģistrē lietotāju, un nosūta Komersanta norādītajai kontaktpersonai
informāciju par piekļuvi IT rīkam (web-adresi), konta lietotāja vārdu un paroli.
4. Komersantam IT rīkā tiek izveidots viens lietotāja konts visu vairumtirdzniecības (saistītu
iekārtu, atsaistītas piekļuves abonentlīnijai, piekļuves datu plūsmai vairumtirdzniecības)
Pakalpojumu informācijas saņemšanai un pasūtīšanai. Komersantam IT rīkā tiek nodrošināta
piekļuve tikai tai informācijai un pakalpojumiem, kas ir saistīti un attiecas uz Komersanta
noslēgtajiem vairumtirdzniecības līgumiem.
5. Mainoties Komersanta atbildīgajai kontaktpersonai - IT rīka konta lietotājam, Komersantam
ir pienākums vismaz 4 (četras) darba dienas iepriekš iesniegt rakstisku pieteikumu Līguma
pielikumā norādītajā formā, norādot jauno Komersanta atbildīgo kontaktpersonu. Saņemot
pieteikumu par jaunu Komersanta kontaktpersonu – IT rīka lietotāju, Tet 3 (trīs) darba dienu
laikā pēc Komersanta pieteikuma saņemšanas slēdz iepriekšējā lietotāja piekļuvi IT rīka
kontam, reģistrē jauno lietotāju un nosūta jaunajai Komersanta norādītajai kontaktpersonai
informāciju par piekļuvi IT rīkam (web-adresi), konta lietotāja vārdu un paroli.
6. Komersants nodrošina, ka IT rīka lietošanas noteikumus ievēro IT rīka lietotājs.
7. Komersants nodrošina, ka tam piešķirto IT rīka lietotājvārdu un paroli lieto tikai Komersanta
pieteikumā norādītais IT rīka lietotājs, un apliecina, ka viņš ir atbilstoši pilnvarots veikt
attiecīgās darbības un pasūtījumus IT rīkā. Komersants ir atbildīgs un atzīs par sev saistošām
visas darbības, pasūtījumus un pieteikumus, kas veikti IT rīkā, izmantojot tam piešķirto
lietotājvārdu un paroli, un veiks apmaksas par tiem, atbilstoši noteiktajiem tarifiem un cenām.
8. Komersants nodrošina, ka tam piešķirtais IT rīka lietotājvārds un parole netiek nodoti un
nenonāk trešo personu rīcībā un ka tie netiek izmantoti citiem mērķiem, kā vien nolīgts šajā
Līgumā. Komersants, izmantojot tam piešķirto lietotājvārdu un paroli, piekļūst IT rīkam, lai
iegūtu informāciju vienīgi savas komercdarbības vajadzībām un interesēs.
9. IT rīka abonēšanas minimālais termiņš ir viens kalendārais mēnesis skaitot no Komersanta
rakstveida pieteikuma par piekļuvi IT rīkam saņemšanas Tet. Pēc minimālā lietošanas termiņa
notecējuma Komersantam ir tiesības atteikties no IT rīka abonēšanas, ja uz atteikšanās brīdi
apstrādes procesā nav neviena aktīva vairumtirdzniecības pakalpojuma pieteikuma vai
pakalpojuma piegādes, tajā skaitā ierīkošanas pieteikuma, par to rakstveidā paziņojot Tet ne
vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms abonēšanas izbeigšanas.
10. Līguma spēkā esamības laikā Komersants var atkārtoti pieteikt IT rīka konta abonēšanu,
pieprasot piekļuvi IT rīkam saskaņā ar 2. punktu un lietotāja konta aktivizēšana notiek saskaņā
ar 3. punktu
11. IT rīka darbība tiek atbalstīta, izmantojot interneta pārlūkprogrammu versijas Google
Chrome v.36.0 un Mozilla Firefox 31.0. Pārējo pārlūkprogrammu lietošana netiek ierobežota,
bet var nenodrošināt pilnu IT rīka funkcionalitāti.
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13. IT rīkam tiek nodrošināti šādi pieejamības rādītāji:
13.1. Pieejamības laiks (8:00-18:00)x5;
13.2. Garantētā pieejamība 96% pieejamības laikā;
13.3. Maksimalā summārā dīkstāve 1 mēneša laikā <8.4 stundas;
13.4. Vienas dīkstāves maksimālais laiks 8 stundas.
14. IT rīka darbības traucējumus Komersants piesaka pa tālruni 80009101 vai e-pastā
tad@tet.lv.

Tet vārdā:

Komersanta vārdā:

______________________________

_____________________________

Juris Gulbis

Vārds Uzvārds

Galvenais izpilddirektors

amats
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Pielikums Nr.5.1
pie Līguma par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem Nr. ___________
Paraugformas sākums
IT rīka lietotāja konta izveidošanas un lietotāja reģistrēšanas pieteikums
Rīgā, 201_.gada ________.______________
Lūdzu:
□ izveidot Komersanta SIA __________________, vienotās reģistrācijas Nr. ____________,
kontu sistēmā SPRINTT.Tet.lv;
□ piešķirt SPRINTT.Tet.lv konta lietošanas tiesības šādai Komersanta atbildīgajai
kontaktpersonai – IT rīka lietotājam:
Vārds, uzvārds
Amats
Pasta adrese
Tālruņa numurs
Faksa numurs
E-pasta adrese
Komersants ir informēts un piekrīt, ka Komersanta lietotāja konts tiks izveidots un lietošanas
tiesības šajā pieteikumā norādītajai kontaktpersonai tiks piešķirtas 3 (trīs) darba dienu laikā no
šī pieteikuma saņemšanas Tet, un tiks uzsākts IT rīka lietotāja konta ikmēneša abonēšanas
maksas aprēķins saskaņā ar tarifiem.
Komersanta vārdā: _____________________
Vārds, uzvārds, amats
Saņemts Tet: ____________________ (datums)
Vārds, uzvārds, amats
Paraugformas beigas

Tet vārdā:

Komersanta vārdā:

______________________________

_____________________________

Juris Gulbis

Vārds Uzvārds,

Galvenais izpilddirektors

amats
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Pielikums Nr.6
pie Līguma par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem Nr. ___________
Prasības Komersantam vai tā apakšuzņēmējiem darbu veikšanai
un piekļuvei Tet infrastruktūras objektos
Tet dod atļauju darbu veikšanai un piekļuvei Tet infrastruktūras objektos Komersantam un/vai
tā piesaistītam apakšuzņēmējam, ja tie visā darbu veikšanas / piekļuves laikā nodrošina
atbilstību visām šādām prasībām:
Darbu veicējs ir Komersants vai cita normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta juridiska
persona, kas reģistrēta būvkomersantu reģistrā kā būvkomersants, kas veic darbību
telekomunikāciju sistēmu un tīklu jomā (turpmāk –Būvkomersants);
Būvkomersantam nav pasludināts tiesiskās aizsardzības, maksātnespējas process un nav
uzsākts likvidācijas process;
Būvkomersantam ir spēkā esošs civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums ar īstenojamā
projekta apjomam atbilstošu segumu, ko Būvkomersants apliecina, iesniedzot attiecīgās
polises kopiju;
Būvkomersants ir veicis visas sociālās apdrošināšanas iemaksas un tam nav nodokļu un citu
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, ko Būvkomersants apliecina,
iesniedzot izziņu par Būvkomersanta uzņēmumā nodarbināto darbinieku skaitu un par pēdējos
divos pārskata gados veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām (kopā par gadu) un izziņu
par to, ka nav nodokļu un citu valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
Būvkomersants nodrošina, ka tā darbinieki ir instruēti un ievēro darba aizsardzības prasības,
saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, un par darba aizsardzības prasību neievērošanu
iepriekšējo 2 (divu) gadu laikā nav sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli;
Būvkomersants apliecina regulāru darbu vadītāja pieejamību objektā uz visu darbu veikšanas
laiku;
Būvkomersantam ir pieredze līdzīga rakstura un apjoma darbos, tas ir, vismaz 2 gadu tīklu
ierīkošanas darbu veikšanas pieredze Tet vai līdzvērtīga apjoma sakaru tīklā, un par
minētajiem darbiem pasūtītājs nav iesniedzis sūdzības, kā arī tam ir pieejami šo darbu izpildei
nepieciešamie resursi un materiālās iespējas, ko Būvkomersants apliecina, iesniedzot
informāciju par atbilstību uzskaitītajiem nosacījumiem;
Būvkomersants veicot darbus ņem vērā Tet uzraugošās personas (Tet būvuzrauga), par kura
piesaistīšanu un pakalpojumiem noslēgts līgums starp Tet, Komersantu un/vai
Būvkomersantu, norādījumus, un paraksta tīklu ierīkošanas gaitā nepieciešamos dokumentus;
Būvkomersants pirms darbu uzsākšanas Tet būvuzraugam uzrāda instalācijas ierīces,
piederumus un materiālus (piemēram: gāzes analizators (indikators) kaitīgo un bīstamo gāžu
pārbaudei, kabeļu ievilkšanas un ūdens sūknēšanas komplektu, kabeļu vilkšanas zeķi/es u.c.)
kvalitatīvai un drošai kabeļu instalācijai kanalizācijā.
Būvkomersants apliecina atbilstību šajā pielikumā noteiktajām prasībām pirms darbu
veikšanas katrā atsevišķā Tet objektā, saskaņā ar katru Nomas pieteikumu, kas parakstīts
starp Tet un Komersantu. Akcepts darbu veikšanai vienā objektā negarantē atļauju veikt
darbus citā objektā.
Tet ir tiesības pārliecināties par sniegtās informācijas un apliecinājumu patiesumu, tajā skaitā,
bet ne tikai, pieprasot atsauksmes, veicot pārbaudes uz vietas.
Pamatpiedāvājuma 9.3.p. prasības un šī Pielikuma prasības netiek attiecinātas uz atsevišķu
tehniskās sagatavošanās darbu tehniskajai izpētei veikšanu, kas nav saistīti ar iekļūšanu
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Objektā (piemēram, ūdens sūknēšana, sniega tīrīšana). Šādus darbus Komersants vai tā
piesaistīts apakšuzņēmējs veic Tet pavadošās personas uzraudzībā.
Nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā, kā arī gadījumā, ja beidz pastāvēt kāds no šajā
pielikumā uzskaitītajiem darbu veikšanas Tet infrastruktūras objektos nosacījumiem,
Būvkomersantam piekļuve Tet infrastruktūras objektos tiek liegta vai apturēta līdz visu
nosacījumu izpildes nodrošinājuma saņemšanai, neatlīdzinot tādējādi radušos zaudējumus,
jebkurā darbu izpildes stadijā.
Tet vārdā:

Komersanta vārdā:

______________________________

_____________________________

Juris Gulbis

Vārds Uzvārds

Galvenais izpilddirektors

amats
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Pielikums Nr.7
pie Līguma par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem Nr. ___________

Tet un komersanta kontaktpersonas un pilnvarotās personas
Puses savstarpējā saskarsmē izmanto šādas kontaktpersonas:
TET

KOMERSANTS

Saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumu Līguma jautājumi, Līguma grozījumi,
informācijas nosūtīšana
Vārds, uzvārds
Amats
Pasta adrese
Tālruņa numurs
Faksa numurs
E-pasta adrese
Pilnvarojums parakstīt Nomas pieteikumus, protokolus, atbildes Līguma ietvaros
Vārds, uzvārds
Amats
Pasta adrese
Tālruņa numurs
Faksa numurs
E-pasta adrese
Norēķinu jautājumi
Vārds, uzvārds
Amats
Pasta adrese
Tālruņa numurs
Faksa numurs
E-pasta adrese
Pakalpojumu bojājumu pieteikšana un piekļuves pieprasīšana avārijas darbu veikšanai Tet
infrastruktūras objektos
Dienests
Korporatīvo klientu zvanu centrs.
Pieteikumu apstrāde 24x7
Telefona numurs
80009101
E-pasts
tad@tet.lv
Piekļuves pieprasīšana plānotu darbu veikšanai Tet infrastruktūras objektos
Dienests
Tīklu kontroles dienests. Pieteikumu
apstrāde (8:00 – 17:00)x5
E-pasts
Nmc.planning@Tet.lv

Tet vārdā:

Komersanta vārdā:

______________________________

_____________________________

Juris Gulbis

Vārds Uzvārds

Galvenais izpilddirektors

amats
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Pielikums Nr.8
pie Līguma par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem Nr. ___________
Saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumu tarifi
1. Pakalpojuma “ Kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā” tarifi un cenas
Līguma spēkā stāšanās dienā ir spēkā šādi Pakalpojuma “Kabeļa izvietošana kabeļu
kanalizācijā” tarifi:
1.1.Maksa par teorētisko tehnisko iespēju izpēti
Tarifu pozīcijas
Maksa par kabeļa izvietošanas Tet kabeļu kanalizācijā, teorētisko
tehnisko izpēti trasei ar garumu 0 līdz 100 m, EUR par pasūtījumu
Maksa par kabeļa izvietošanas Tet kabeļu kanalizācijā, teorētisko
tehnisko izpēti trasei ar garumu virs 100 m, EUR par 100 m
Piezīme: n*100 m garumu pārsniedzošajai trases daļai, kura
nesasniedz pilnus 100 m, tiek piemērots tarifs par 100 m
1
– n ir naturāls skaitlis
Norēķinu kārtība: Pēcapmaksa

Maksa bez PVN,
EUR
126.86

22.02

1.2. Maksa par praktisko tehnisko iespēju izpēti
Tarifu pozīcijas

Maksa bez PVN,
EUR

Maksa par kabeļa izvietošanas Tet kabeļu kanalizācijā praktisko
tehnisko izpēti gan kopā ar kabeļa ierīkošanu, gan atsevišķi no
kabeļa ierīkošanas trasei ar garumu līdz 100 m, EUR par
pasūtījumu

386.00

Akas izpilddokumentācijas sagatavošana ar akas sienu izklājumu
fotofiksāciju trasei ar garumu virs 100 m, EUR par katru kabeļu
kanalizācijas aku, kasti, šahtu

27.60

Buksiera ievilkšana kabeļu kanalizācijā trasei ar garumu virs 100
0.52
m, EUR par metru
Nav norādīti maksājumi, kas veicami par trešo pušu saskaņojumu iegūšanu darbu veikšanai.
Komersantam ir tiesības uzraudzīt PTI veikšanu klātienē, iepriekš vienojoties ar Tet.
Norēķinu kārtība: Priekšapmaksa
1.3. Maksa par praktiskās tehniskās izpētes vai kabeļu ierīkošanas sagatavošanas
darbiem
Tarifu pozīcijas

Maksa bez PVN,
EUR

Akas lūkas metinājuma atgriešana, EUR par aku

23.34

Kabeļu kanalizācijas aku tīrīšana, EUR par aku

161.46

Ūdens atsūknēšana no kabeļu kanalizācijas akām, EUR par aku

64.58

Akas lūkas aizmetināšana, EUR par aku

46.68
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Maksa par konkrēta kabeļu kanalizācijas posma PTI sagatavošanas darbiem tiek aprēķināta,
balstoties uz darbu tarifiem atbilstoši reālajai situācijai un faktiski veiktajiem darbiem.
Norēķinu kārtība: Pēcapmaksa
1.4. Maksa par kabeļu kanalizācijas remontu un pārblīvējuma novēršanu
Tarifu pozīcijas

Maksa bez PVN,
EUR

Kabeļu kanalizācijas bloķēto kanālu remonts

Līgumcena

Kabeļu kanalizācijas pārblīvējuma novēršanas izmaksas

Līgumcena

Līgumcena, atkarībā no faktiskā darbu apjoma un faktiskajām izmaksām.
Norēķinu kārtība: Priekšapmaksa
1.5. Ikmēneša nomas maksa
Tarifu pozīcijas

Maksa bez PVN, EUR

Nomas maksa par kabeļa izvietošanu Tet kabeļu trasē ar
garumu 0 līdz 100 m, EUR mēnesī

36.44

Nomas maksa par kabeļa izvietošanu Tet kabeļu trasē ar
garumu virs 100 m, par katriem nākamajiem 100 metriem* ,
EUR mēnesī

4.28

*Komersantam pieprasot kabeļu kanalizācijas posma nomu starp divām noteiktām adresēm,
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. Gadījumā, ja Komersants pieprasa vairāku kabeļa kanalizācijas posmu nomu,
augstāk minētais nomas maksas aprēķina algoritms tiek attiecināts uz katru posmu atsevišķi.
Norēķinu kārtība: Abonēšanas maksājums par tekošo kalendāro mēnesi
1.6. Maksa par kabeļa ierīkošanu kabeļu kanalizācijas trasē tarifi
Tarifu pozīcijas

Tarifs bez PVN

Projekta izstrāde kabeļa ierīkošanas darbiem kabeļu kanalizācijā,
EUR par km *

445.45

Kabeļa ierīkošana kabeļu kanalizācijā atsevišķi no PTI, trases
garumam līdz 100m, EUR par 100m

288.00

Kabeļa ar diametru 1-21 mm ierīkošana kabeļu kanalizācijā, EUR
par metru **

1.02

Uzmavas uzstādīšana un 2 optisko kabeļu iestrāde uzmavā (UVT
tipa uzmava), EUR par uzmavu ***

163.55

Ierīkotā optiskā kabeļa pirmās šķiedras sametināšana uzmavā,
ietilpst montāžas kvalitātes kontrole pēc montāžas pabeigšanas
EUR par metinājumu

26.50

Ierīkotā kabeļa katras nākamās šķiedras sametināšana uzmavā,
ietilpst montāžas kvalitātes kontrole pēc montāžas pabeigšanas
EUR par metinājumu

3.97

Jaunierīkotā kabeļa marķēšana 1 akā, EUR par aku

3.43

Kabeļu akas fotofiksācija. EUR par aku ****

4.81
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Projekta dokumentācijas korekcija un papildināšana, EUR par
gab.

14.50
Pēc tāmes

Citi darbi

Norēķinu kārtība: Priekšapmaksa, ja ierīkošanas laikā tiek veikti sagatavošanas darbi vai
papildus darbi, tad šos darbus apmaksā pēc fakta
* tarifu piemēro proporcionāli trases garumam, projekta izstrādes minimālais tarifs 84.00 EUR.
** tarifu piemēro: a)sākot no pirmā metra, ja ierīkošana notiek vienlaicīgi ar PTI; b)sākot no
101 (simtu pirmā) metra, ja ierīkošana notiek atsevišķi no PTI.
*** cena atkarīga no uzmavas tipa.
**** tiek piemērota, ja kabeļa ierīkošana ir atsevišķi no PTI.
2. Pakalpojuma “ Kabeļa izvietošana stabos” tarifi un cenas
Līguma spēkā stāšanās dienā ir spēkā šādi Pakalpojuma “Kabeļa izvietošana stabos” tarifi:
2.1.Maksa par teorētisko tehnisko iespēju izpēti
Tarifu pozīcijas

Maksa bez PVN, EUR

Maksa par kabeļa izvietošanas Tet elektronisko sakaru līniju
stabos teorētisko tehnisko izpēti trasei ar garumu līdz 6
stabiem, EUR par pasūtījumu.

265.00

Maksa par kabeļa izvietošanas Tet elektronisko sakaru līniju
stabos teorētisko tehnisko izpēti trasei ar garumu virs 6
stabiem, EUR par 1 stabu

32.50

Norēķinu kārtība: pēcapmaksa
2.2.Maksa par praktisko tehnisko iespēju izpēti
Tarifu pozīcijas

Maksa bez PVN, EUR

Maksa par kabeļa izvietošanas Tet elektronisko sakaru
līniju stabos praktisko tehnisko izpēti, trasei ar garumu līdz
6 stabiem, EUR par pasūtījumu.

525.00

Maksa par kabeļa izvietošanas Tet elektronisko sakaru
līniju stabos praktisko tehnisko izpēti, sākot ar trases
40.27
septīto stabu, EUR par stabu.
Nav norādīti maksājumi, kas veicami par trešo pušu saskaņojumu iegūšanu darbu veikšanai.
Komersantam ir tiesības uzraudzīt PTI veikšanu klātienē, iepriekš vienojoties ar Tet.
Norēķinu kārtība: Priekšapmaksa
2.3. Maksa par kabeļu stabu trases pārslodzes novēršanu
Tarifu pozīcijas

Maksa bez PVN,
EUR

Kabeļu stabu trases pārslodzes novēršana

Līgumcena

Papildus darbi stabu nostiprināšanai

Līgumcena

Līgumcena, atkarībā no faktiskā darbu apjoma un faktiskajām izmaksām.
Norēķinu kārtība: Priekšapmaksa
2.4. Ikmēneša nomas maksa
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Tarifu pozīcijas

Maksa bez PVN, EUR

Nomas maksa par kabeļa izvietošanu Tet elektronisko
sakaru līniju stabos trasei ar garumu līdz 6 stabiem, EUR
mēnesī

18.45

Nomas maksa par kabeļa izvietošanu Tet elektronisko
sakaru līniju stabos trasei ar garumu virs 6 stabiem, par
katru nākamo stabu, EUR mēnesī

1.00

Norēķinu kārtība: Abonēšanas maksājums par tekošo kalendāro mēnesi
2.5. Maksa par kabeļa ierīkošanu kabeļu stabu trasē
Maksa bez
PVN

Tarifu pozīcijas
Projekta izstrāde kabeļa ierīkošanas darbiem kabeļu stabu trasē, EUR
par km *

379.09

Kabeļa ierīkošana kabeļu stabu trasē atsevišķi no PTI trases garumam
līdz 100m, EUR par 100m

288.00

Kabeļa ierīkošana uz kabeļu stabiem, EUR par metru **

1.80

Uzmavas uzstādīšana un 2 optisko kabeļu iestrāde uzmavā (UVT tipa
uzmava), EUR par uzmavu ***

163.55

Ierīkotā optiskā kabeļa pirmās šķiedras sametināšana uzmavā, EUR
par metinājumu

26.50

Ierīkotā kabeļa katras nākamās šķiedras sametināšana uzmavā, EUR
par metinājumu

3.97

Projekta dokumentācijas korekcija un papildināšana, EUR par gab.

14.50

Neparedzēti papildus darbi

Pēc tāmes

Norēķinu kārtība: Priekšapmaksa, ja ierīkošanas laikā tiek veikti papildus darbi, tad šos
darbus apmaksā pēc fakta
* tarifu piemēro proporcionāli trases garumam, projekta izstrādes minimālais tarifs 84.00 EUR
bez PVN.
** tarifu piemēro: a)sākot no pirmā metra, ja ierīkošana notiek vienlaicīgi ar PTI; b)sākot no
101 (simtu pirmā) metra, ja ierīkošana notiek atsevišķi no PTI.
*** cena atkarīga no uzmavas tipa.

3. IT rīka konta abonēšanas maksa
Tarifu pozīcijas

Maksa bez PVN, EUR

SPRINTT lietotāja konta abonēšanas maksājums par
tekošo kalendāro mēnesi, EUR mēnesī

255.00

Tet vārdā:

Komersanta vārdā:

______________________________

_____________________________
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Juris Gulbis

Vārds Uzvārds

Galvenais izpilddirektors

amats

72

Pielikums Nr.9
pie Līguma par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem Nr. ___________
Pakalpojuma līmeņa līgumi un līgumsodi
1. Piekļuves kabeļu kanalizācijai pakalpojumam
Nr.
p.k.

Pakalpojuma līmeņa līgumi

Termiņi

1.

2.

3.

Līgumsods Kavējuma Maksimālais
par
līgumsods kavēto dd1
kavējuma EUR * vai h2 skaits
dienu (K),
EUR
4.
5.
6.

1.

Atbildes sniegšana par pakalpojuma
teorētiskās tehniskās izpētes rezultātu
trases garumam līdz 1000 m

1 dd

10,00

dd x K3

10

2.

Atbildes sniegšana par pakalpojuma
teorētiskās tehniskās izpētes rezultātu
trases garumam virs 1000 m

Papildus 1
dd par
katriem
nākamajiem
1000m

10,00

dd x K

10

3.

Atbildes sniegšana par pakalpojuma
praktiskās tehniskās izpētes rezultātu kabeļu
kanalizācijas trasei ar garumu līdz 100 m

14 dd

10,00

dd x K

10

4.

Papildus 2
Atbildes sniegšana par pakalpojuma
dd par
praktiskās tehniskās izpētes rezultātu kabeļu katriem
kanalizācijas trasei ar garumu virs 100 m
nākamajiem
250m

10,00

dd x K

10

5.

Pieteikuma par bojājumu bez elektronisko
sakaru pakalpojuma pārtraukuma apstrāde

1h

1,00

hxK

5

6.

Pieteiktā bojājuma bez elektronisko sakaru
pakalpojuma pārtraukuma novēršana

30 dd

1,00

dd x K

15

7.

Pieteikuma par bojājumu ar elektronisko
sakaru pakalpojuma pārtraukumu apstrāde

1 hh

1,00

hxK

5

8.

Pieteiktā bojājuma, ar elektronisko sakaru
pakalpojuma pārtraukumu novēršana

72 hh

1,00

dd x K

10

* pēc maksimāli kavēto darba dienu vai stundu skaita (1. un 2. pielikums) sasniegšanas
līgumsoda apmēru vairs nepalielina;
1
dd – darba dienas
2
h – stundas
3
K – līgumsoda apmērs

73

2. Piekļuves stabiem pakalpojumam
Līgumsods
Kavējuma
par
Maksimālais
līgumsods
kavējuma
kavēto dd1
dienu (K), EUR * vai h2 skaits
EUR

Nr.
p.k.

Pakalpojuma līmeņa līgumi

Termiņi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Atbildes sniegšana par pakalpojuma
teorētiskās tehniskās izpētes rezultātu trases
garumam līdz 20 stabiem

1 dd

10,00

dd x K3

10

10,00

dd x K

10

10,00

dd x K

10

Papildus 1
dd par
katriem
nākamajiem
20 stabiem

2.

Atbildes sniegšana par pakalpojuma
teorētiskās tehniskās izpētes rezultātu ar
trases garum, kurā ietilpst vairāk par 20
stabiem

3

Atbildes sniegšana par pakalpojuma
praktiskās tehniskās izpētes rezultātu ar
trases garumu, kurā ietilpst līdz sešiem
stabiem

4.

Papildus 1
Atbildes sniegšana par pakalpojuma
dd par
praktiskās tehniskās izpētes rezultātu ar
katriem
trases garumu, kurā ietilpst vairāk par sešiem
nākamajiem
stabiem
6 stabiem

10,00

dd x K

10

5.

Pieteikuma par bojājumu bez elektronisko
sakaru pakalpojuma pārtraukuma apstrāde

1 stunda

1,00

hxK

5

6.

Pieteiktā bojājuma bez elektronisko sakaru
pakalpojuma pārtraukuma novēršana

20 darba
dienas

1,00

dd x K

15

7.

Pieteikuma par bojājumu ar elektronisko
sakaru pakalpojuma pārtraukumu apstrāde

1 stunda

1,00

hxK

5

8.

Pieteiktā bojājuma ar elektronisko sakaru
pakalpojuma pārtraukumu novēršana

72 stundas

1,00

dd x K

10

14 darba
dienas

* pēc maksimāli kavēto darba dienu vai stundu skaita (1. un 2.pielikums) sasniegšanas
līgumsoda apmēru vairs nepalielina;
1
dd – darba dienas
2
h – stundas
3

K – līgumsoda apmērs

Līguma parauga beigas
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Pielikums Nr. 4 - Pakalpojuma līmeņa līgumi un līgumsodi piekļuves
kabeļu kanalizācijai pakalpojumam
Nr.
p.k.

Pakalpojuma līmeņa līgumi

Termiņi

1.

2.

3.

Līgumsods Kavējuma Maksimālais
par
līgumsods kavēto dd1
kavējuma EUR * vai h2 skaits
dienu (K),
EUR
4.
5.
6.

1.

Atbildes sniegšana par pakalpojuma
teorētiskās tehniskās izpētes rezultātu
trases garumam līdz 1000 m

1 dd

10,00

dd x K3

10

2.

Atbildes sniegšana par pakalpojuma
teorētiskās tehniskās izpētes rezultātu
trases garumam virs 1000 m

Papildus 1
dd par
katriem
nākamajiem
1000m

10,00

dd x K

10

3.

Atbildes sniegšana par pakalpojuma
praktiskās tehniskās izpētes rezultātu kabeļu
kanalizācijas trasei ar garumu līdz 100 m

14 dd

10,00

dd x K

10

4.

Papildus 2
Atbildes sniegšana par pakalpojuma
dd par
praktiskās tehniskās izpētes rezultātu kabeļu katriem
kanalizācijas trasei ar garumu virs 100 m
nākamajiem
250m

10,00

dd x K

10

5.

Pieteikuma par bojājumu bez elektronisko
sakaru pakalpojuma pārtraukuma apstrāde

1h

1,00

hxK

5

6.

Pieteiktā bojājuma bez elektronisko sakaru
pakalpojuma pārtraukuma novēršana

30 dd

1,00

dd x K

15

7.

Pieteikuma par bojājumu ar elektronisko
sakaru pakalpojuma pārtraukumu apstrāde

1 hh

1,00

hxK

5

8.

Pieteiktā bojājuma, ar elektronisko sakaru
pakalpojuma pārtraukumu novēršana

72 hh

1,00

dd x K

10

* pēc maksimāli kavēto darba dienu vai stundu skaita (1. un 2.pielikums) sasniegšanas
līgumsoda apmēru vairs nepalielina;
1
dd – darba dienas
2
h – stundas
3
K – līgumsoda apmērs
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Pielikums Nr.5 - Pakalpojuma līmeņa līgumi un līgumsodi piekļuves
stabiem pakalpojumam
Līgumsods
Kavējuma
par
Maksimālais
līgumsods
kavējuma
kavēto dd1
dienu (K), EUR * vai h2 skaits
EUR

Nr.
p.k.

Pakalpojuma līmeņa līgumi

Termiņi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Atbildes sniegšana par pakalpojuma
teorētiskās tehniskās izpētes rezultātu trases
garumam līdz 20 stabiem

1 dd

10,00

dd x K3

10

10,00

dd x K

10

10,00

dd x K

10

Papildus 1
dd par
katriem
nākamajiem
20 stabiem

2.

Atbildes sniegšana par pakalpojuma
teorētiskās tehniskās izpētes rezultātu ar
trases garum, kurā ietilpst vairāk par 20
stabiem

3

Atbildes sniegšana par pakalpojuma
praktiskās tehniskās izpētes rezultātu ar
trases garumu, kurā ietilpst līdz sešiem
stabiem

4.

Papildus 1
Atbildes sniegšana par pakalpojuma
dd par
praktiskās tehniskās izpētes rezultātu ar
katriem
trases garumu, kurā ietilpst vairāk par sešiem
nākamajiem
stabiem
6 stabiem

10,00

dd x K

10

5.

Pieteikuma par bojājumu bez elektronisko
sakaru pakalpojuma pārtraukuma apstrāde

1 stunda

1,00

hxK

5

6.

Pieteiktā bojājuma bez elektronisko sakaru
pakalpojuma pārtraukuma novēršana

20 darba
dienas

1,00

dd x K

15

7.

Pieteikuma par bojājumu ar elektronisko
sakaru pakalpojuma pārtraukumu apstrāde

1 stunda

1,00

hxK

5

8.

Pieteiktā bojājuma ar elektronisko sakaru
pakalpojuma pārtraukumu novēršana

72 stundas

1,00

dd x K

10

14 darba
dienas

* pēc maksimāli kavēto darba dienu vai stundu skaita (1. un 2.pielikums) sasniegšanas
līgumsoda apmēru vairs nepalielina;
1
dd – darba dienas
2
h – stundas
3

K – līgumsoda apmērs
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Pielikums Nr 6. - Darbu uzraudzības līguma paraugforma
Līguma parauga sākums
Līgums par darbu uzraudzības pakalpojumu
LTC-L-xx-xxxx
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Tet, ierakstīta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra
komercreģistrā 2004.gada 17.decembrī, vienotās reģistrācijas Nr.40003052786, juridiskā
adrese Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, tās Galvenā tehnoloģiju direktora Ulda Tatarčuka
personā, kurš rīkojas uz SIA „Tet” vadītāju pilnvaru 8.redakcijā pamata, turpmāk - Tet, no
vienas puses,
un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ________, ierakstīta Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistra
komercreģistrā
______.gada
__.__________,
vienotās
reģistrācijas
Nr____________, juridiskā adrese __________________, Rīga, LV-____, tās ________
personā, kurš rīkojas uz _______ pamata, turpmāk - Komersants, no otras puses,
kopā saukti Puses, pamatojoties uz saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma
Līgumu Nr. ________, kas noslēgts starp Tet un Komersantu (turpmāk – Līgums),
noslēdz šādu vienošanos:
1. Līguma priekšmets
1.1. Tet nodrošina Komersantam vai tā patstāvīgi izvēlētam apakšuzņēmējam iespēju veikt
darbus (ierīkot vai demontēt Komersanta elektronisko sakaru kabeli) Komersantam iznomātajā
kabeļu kanalizācijā vai stabos (turpmāk – Objekts), Tet norīkota speciālista klātbūtnē, kurš veic
Komersanta vai tā apakšuzņēmēja darbību Objektā uzraudzību (darbu uzraudzību).
1.2. Pēc darbu pabeigšanas Objektā par darbu veikšanu atbildīgais Komersanta vai tā
apakšuzņēmēja pārstāvis un Tet norīkotais uzraudzības speciālists abpusēji paraksta darbu
uzraudzības pieņemšanas - nodošanas aktu, kas ir pamats maksas aprēķināšanai par darbu
uzraudzības pakalpojumu.
1.3. Pieņemšanas - nodošanas aktā norāda Objekta atrašanās vietu, datumu, uzraudzības
laiku (stundās un minūtēs), Objektā veiktās darbības, darbu veikšanas laikā izdarītos
pārkāpumus un nodarītos bojājumus Objektam vai Objektā instalētajiem sakaru kabeļiem un
iekārtām (ja tādi ir). Ja atbildīgais Komersanta vai tā apakšuzņēmēja pārstāvis neparaksta
atbilstošā kārtā sastādītu darbu uzraudzības pieņemšanas - nodošanas aktu, tad to
vienpersoniski paraksta Tet norīkotais uzraudzības speciālists un tas kļūst saistošs abām
Pusēm.
2. Tet saistības
2.1. Pēc Komersanta pieteikuma par piekļuves nepieciešamību Objektam kabeļa ierīkošanas
vai demontāžas darbu veikšanai saņemšanas, Tet izvērtē Komersanta pieteikumu un kopā ar
darbu atļauju norīko speciālistu, kurš veic Komersanta vai tā apakšuzņēmēja darbību Objektā
uzraudzību (darbu uzraudzību). Atļauju plānotu darbu veikšanai Tet nosūta no Tet e-pasta
adreses NMC.planning@Tet.lv uz Komersanta pieteikumā norādīto e-pasta adresi.
2.2. Pēc darbu pabeigšanas Objektā Tet norīkotais uzraudzības speciālists noformē darbu
uzraudzības pieņemšanas - nodošanas aktu.
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2.3. Saskaņā ar darbu uzraudzības pieņemšanas - nodošanas aktu Tet izraksta un iesniedz
Komersantam rēķinu par sniegto darbu uzraudzības pakalpojumu (par Objektā veikto darbību
uzraudzību).
3. Komersanta saistības
3.1. Komersants piekļuves nepieciešamību Objektam kabeļa ierīkošanas vai demontāžas
darbu veikšanai piesaka vismaz 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš, saskaņā ar Līgumā par
saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem noteikto kārtību.
3.2. Komersants nodrošina, ka darbi Objektā tiek veikti tikai Tet norīkotā speciālista klātbūtnē.
3.3. Komersants nodrošina, ka tā darbinieki vai Komersanta apakšuzņēmēja darbinieki, kas
veic darbus objektā, ievēro:
3.3.1. Līgumā par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem noteiktos
piekļuves nosacījumus Tet kabeļu kanalizācijai un stabiem;
3.3.2. Līgumā par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem noteiktos darba
aizsardzības noteikumus un prasības Tet publiskā elektronisko sakaru tīkla aizsardzībai,
drošībai, integritātes un nepārtrauktas darbības nodrošināšanai;
3.3.2. Tet norīkotā speciālista (darbu uzrauga) norādījumus.
3.4. Komersants ir atbildīgs par Tet Objektam un tajā izvietotajam Tet un trešo personu
īpašumam nodarītajiem bojājumiem un radušos kaitējumu, tajā skaitā slēptajiem defektiem,
kas atklājušies pēc darbu izpildes, saskaņā ar noslēgto Līgumu par saistītu iekārtu kopīgas
izmantošanas pakalpojumiem.
3.5. Komersants rēķinu par sniegto darbu uzraudzības pakalpojumu apmaksā rēķinā
norādītajā termiņā.
4. Maksa par darbu uzraudzības pakalpojumu un norēķinu kārtība
4.1. Par Tet sniegto darbu uzraudzības pakalpojumu Komersants maksā saskaņā ar Tet
noteikto darbu uzraudzības tarifu, kas Līguma parakstīšanas brīdī ir 26,00 (divdesmit seši)
EUR par stundu (bez PVN) darba dienas darba laikā no pl. 8:00 līdz 17:00 un 52,00
(piecdesmit divi) EUR (bez PVN) par stundu darba dienās ārpus darba laika un sestdienās /
svētdienās un svētku dienās. Tet ir tiesības Līguma darbības laikā vienpusēji veikt darbu
uzraudzības pakalpojuma tarifa grozījumus, rakstiski paziņojot Komersantam ne vēlāk kā 30
kalendārās dienas iepriekš. Katra konkrēta uzraudzības pakalpojuma maksa tiek aprēķināta
saskaņā ar Pieņemšanas - nodošanas aktā fiksēto uzraudzības laiku (stundās un minūtēs) un
iepriekšminēto tarifu.
4.2. Komersants veic Tet rēķina apmaksu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no tā izrakstīšanas
dienas ar pārskaitījumu uz Tet bankas norēķinu kontu. Maksājums uzskatāms par saņemtu
brīdī, kad tas ieskaitīts Tet bankas norēķinu kontā.
5. Strīdu izskatīšana
5.1. Visus strīdus un domstarpības, kas radušies šīs vienošanās izpildes gaitā, Puses risina
kārtībā, kas noteikta Līgumā par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem.
6. Līguma termiņš
6.1. Līgums stājas spēkā 2019.gada xx. xxxxxx un ir spēkā xx gadus.
6.2. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot otrai pusei
vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.
6.3. Līguma izbeigšana neatbrīvo puses no saistībām, kas radušās Līguma spēkā esamības
laikā.
7. Citi noteikumi
7.1. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks
spēks. Katra no Pusēm saņem pa vienam eksemplāram.
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Tet vārdā:

Komersanta vārdā:

______________________________

___________________________

Uldis Tatarčuks

Vārds, uzvārds

Galvenais tehnoloģiju direktors

amats

Līguma parauga beigas
Pieņemšanas – nodošanas akta parauga sākums
Pielikums Līgumam Nr LTC-L-xx-xxxx
Pieņemšanas-nodošanas akts Nr. XXXXX/OOOOOO
Darbu uzraudzības Tet Objektā pieņemšanas - nodošanas akts

Tet norīkotais uzraudzības speciālists
_____________________________________
/Vārds Uzvārds/
Komersanta vai tā apakšuzņēmēja pārstāvis, darbu vadītājs
_____________________________________
/Vārds Uzvārds/
Objekts, tā atrašanās vieta (norādot arī kabeļu kanalizācijas posmu, aku vai stabu
numurus):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Datums

Darbu veids

Darbu uzsākšanas
laiks

Darbu pabeigšanas
laiks

Uzraudzības laiks
(stundās un minūtēs)

Darbu veikšanas laikā izdarītie pārkāpumi un nodarītie bojājumi Objektam vai Objektā
instalētajiem sakaru kabeļiem un iekārtām:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Šis akts ir sastādīts un parakstīts (divos) eksemplāros, pa 1 (vienam) eksemplāram Tet un
Komersantam vai tā pilnvarotajam pārstāvim. Akts ir pamats maksas aprēķināšanai par darbu
uzraudzības pakalpojumu. Ja atbildīgais Komersanta vai tā apakšuzņēmēja pārstāvis
neparaksta atbilstošā kārtā sastādītu darbu uzraudzības pieņemšanas - nodošanas aktu, tad
to vienpersoniski paraksta Tet norīkotais uzraudzības speciālists un tas kļūst saistošs abām
Pusēm.

Tet norīkotais uzraudzības speciālists:

Komersanta vai tā apakšuzņēmēja
pārstāvis, darbu vadītājs:

Paraksts

Paraksts

Vārds, uzvārds un datums

Vārds, uzvārds un datums

SIA Tet Dzirnavu ielā 105, Rīgā, LV-1011
Vienotais reģ. Nr. 40003052786
AS Swedbank, kods HABA LV 22
Norēķinu konts LV05HABA000140X040000
Pieņemšanas – nodošanas akta parauga beigas

80

Pielikums Nr 7. - Pakalpojumu pasūtīšanas formu paraugi
Pakalpojumu pasūtīšana IT rīkā

PAKALPOJUMA „KABEĻA IZVIETOŠANA KABEĻU KANALIZĀCIJĀ”
TEORĒTISKĀS TEHNISKĀS IZPĒTES PIETEIKUMS
Pieteikuma datums
Pieteikuma numurs
Pamatojoties uz noslēgto līgumu par Saistīto iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem un
šo Pieteikumu, Komersants pasūta Tet veikt pakalpojuma „Kabeļa izvietošana kabeļu
kanalizācijā” sniegšanas tehnisko iespēju teorētisko izpēti, saskaņā ar šajā Pieteikumā
norādītām ziņām, un apņemas apmaksāt saņemto pakalpojumu.
Līguma Nr.:
1.INFORMĀCIJA PAR DARĪJUMA PUSĒM
1.1. Komersants
Nosaukums:
Vienotās reģistrācijas nr:
1.2. Pakalpojuma sniedzējs
Nosaukums:

SIA Tet

Vienotās reģistrācijas Nr:

40003052786

2. KOMERSANTA PLĀNOTĀ IZMANTOJAMĀ TET KABEĻU KANALIZĀCIJA
2.1.Plānotā kabeļu kanalizācijas trase
Saistītas, summējamas trases

✗

Trases ģeogrāfiskais novietojums, (ielas, adreses)
Trases garums metros
Trases skice
2.2.Savienojamie trases punkti Tet kabeļu kanalizācijā(punkti var būt: akas, skapji, ievadi ēkās)
A punkts
Tīkla elementa numurs no IT rīka
X Koordinātes LKS-92 koordināšu sistēmā, no IT rīka
Y Koordinātes LKS-92 koordināšu sistēmā, no IT rīka
Ja rīkā nav datu - adrese, atrašanās vietas apraksts
Komersanta plānotie tehniskie risinājumi trases ievadam izpētāmās Tet kanalizācijas trases A
punktā
Pielikumi
B punkts
Tīkla elementa numurs no IT rīka
X Koordinātes LKS-92 koordināšu sistēmā, no IT rīka
Y Koordinātes LKS-92 koordināšu sistēmā, no IT rīka
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Ja rīkā nav datu - adrese, atrašanās vietas apraksts
Komersanta plānotie tehniskie risinājumi trases ievadam izpētāmās Tet kanalizācijas trases B
punktā
Pielikumi
2.3. Saistītas, summējamas trases
(Jānorāda summējamās trases pa posmiem: galapunkts A – galapunkts B, garums metros. Galapunkti A un B var
būt kā ievads ēka ar adresi, tā kabeļu kanalizācijas akas numurs )

Piezīmes
Pielikums
3.KOMERSANTA PLĀNOTĀ IZMANTOJAMĀ KABEĻU IEGULDĪŠANAS TEHNOLOĢIJA AIZ TET
SAVIENOJAMIEM TRASES PUNKTIEM:
Kabeļu kanalizācija ar ievilkšanas tehnoloģiju ✗
Kabeļu kanalizācija ar iepūšanas tehnoloģiju ✗
4.INFORMĀCIJA PAR KANALIZĀCIJAS TRASĒ IERĪKOJAMO KABELI
Kabeļa veids
Optiskais ✗
Simetriskais ✗
Koaksiālais ✗
Parametri
Ražotājs
Tips
Tilpums
Ārējais diametrs, mm
5. INFORMĀCIJA PAR KANALIZĀCIJAS TRASĒ PLĀNOTAJĀM KABEĻU UZMAVĀM
Plānots ierīkot uzmavas ✗
Skaits
Ražotājs
Tips
Augstums, mm
Garums, mm
Platums, mm
Plānotie aku numuri
Piezīmes
6. INFORMĀCIJA PAR KANALIZĀCIJAS TRASĒ PLĀNOTAJĀM KABEĻU REZERVĒM/CILPĀM
Plānots ierīkot rezerves/cilpas ✗
Skaits
Rezerves/cilpas garums, m
Plānotie aku numuri
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Piezīmes
7. KABEĻU KANALIZĀCIJAS TRASES IZMANTOŠANAS MĒRĶIS
Nākamās paaudzes piekļuves kabeļtīklu ierīkošanai ✗
Kabeļu kanalizācijas trasi plānots izmantot atvilcei ✗
8. ATSAISTĪTĀ PIEKĻUVE
Sadaļu aizpilda, ja plānotā elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai izmantojamā Tet kabeļu kanalizācijas trase ir
paredzēta atvilcei

8.1. IESNIEGTAIS PIETEIKUMS ATSAISTĪTAI PIEKĻUVEI ABONENTLĪNIJĀM ✗
Norādīt Pieteikuma numuru
8.2. SASKAŅĀ AR LĪGUMU
PAR ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJĀM PAKALPOJUMIEM ✗
Norādīt Līguma numuru
9. KOMERSANTA KONTAKTPERSONAS
Tehniskos jautājumos
Vārds, Uzvārds
Tālruņa Nr.
E-pasta adrese
Tehniskos jautājumos
Vārds, Uzvārds
Tālruņa Nr.
E-pasta adrese

PAKALPOJUMA „KABEĻA IZVIETOŠANA KABEĻU KANALIZĀCIJĀ” PRAKTISKĀS TEHNISKĀS
IZPĒTES PIETEIKUMS"
Pieteikuma datums
Pieteikuma numurs
Pamatojoties uz noslēgto līgumu par Saistīto iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem un
šo Pieteikumu, Komersants pasūta Tet veikt pakalpojuma „Kabeļa izvietošana kabeļu
kanalizācijā” sniegšanas tehnisko iespēju praktisko izpēti, saskaņā ar šajā Pieteikumā
norādītām ziņām, un apņemas apmaksāt saņemto pakalpojumu.
Līguma Nr.:
TTI pieteikuma Nr.:
1.INFORMĀCIJA PAR DARĪJUMA PUSĒM
1.1. Komersants
Nosaukums:
Vienotās reģistrācijas nr:
1.2. Pakalpojuma sniedzējs
Nosaukums:

SIA Tet
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Vienotās reģistrācijas Nr:

40003052786

2. KOMERSANTA PLĀNOTĀ IZMANTOJAMĀ TET KABEĻU KANALIZĀCIJA
2.1.Plānotā kabeļu kanalizācijas trase
Saistītas, summējamas trases
(Summēt var trases, kuras ir saistītas ar akām vai atzariem, trases kopējais garums nedrīkst
pārsniegt 1000m)
Trases ģeogrāfiskais novietojums, (ielas, adreses)
Trases garums metros
Trases skice
2.2.Savienojamie trases punkti Tet kabeļu kanalizācijā (punkti var būt: akas, skapji, ievadi ēkās)
A punkts
Tīkla elementa numurs no IT rīka
X Koordinātes LKS-92 koordināšu sistēmā, no IT rīka
Y Koordinātes LKS-92 koordināšu sistēmā, no IT rīka
Ja rīkā nav datu - adrese, atrašanās vietas apraksts
Komersanta plānotie tehniskie risinājumi trases ievadam izpētāmās Tet kanalizācijas trases A
punktā
Pielikumi
B punkts
Tīkla elementa numurs no IT rīka
X Koordinātes LKS-92 koordināšu sistēmā, no IT rīka
Y Koordinātes LKS-92 koordināšu sistēmā, no IT rīka
Ja rīkā nav datu - adrese, atrašanās vietas apraksts
Komersanta plānotie tehniskie risinājumi trases ievadam izpētāmās Tet kanalizācijas trases B
punktā
Pielikumi
2.3. Saistītas, summējamās trases
(Jānorāda summējamās trases pa posmiem: galapunkts A – galapunkts B, garums metros. Galapunkti A un B var
būt kā ievads ēka ar adresi, tā kabeļu kanalizācijas akas numurs )

Piezīmes
Pielikums
3. KOMERSANTA PLĀNOTĀ IZMANTOJAMĀ KABEĻU IEGULDĪŠANAS TEHNOLOĢIJA AIZ TET
SAVIENOJAMIEM TRASES PUNKTIEM:
Kabeļu kanalizācija ar ievilkšanas tehnoloģiju ✗
Kabeļu kanalizācija ar iepūšanas tehnoloģiju ✗
4.INFORMĀCIJA PAR KANALIZĀCIJAS TRASĒ IERĪKOJAMO KABELI
Kabeļa veids
Optiskais ✗
Simetriskais ✗
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Koaksiālais ✗
Parametri
Ražotājs
Tips
Tilpums
Ārējais diametrs, mm
Piezīmes
5. INFORMĀCIJA PAR KANALIZĀCIJAS TRASĒ PLĀNOTAJĀM KABEĻU UZMAVĀM
Plānots ierīkot uzmavas ✗
Skaits
Ražotājs
Tips
Augstums, mm
Garums, mm
Platums, mm
Plānotie aku numuri
Piezīmes
6. INFORMĀCIJA PAR KANALIZĀCIJAS TRASĒ PLĀNOTAJĀM KABEĻU REZERVĒM/CILPĀM
Plānots ierīkot rezerves/cilpas
Skaits
Rezerves/cilpas garums, m
Plānotie aku numuri
Piezīmes
7. KABEĻU KANALIZĀCIJAS TRASES IZMANTOŠANAS MĒRĶIS
Nākamās paaudzes piekļuves kabeļtīklu ierīkošanai ✗
Kabeļu kanalizācijas trasi plānots izmantot atvilcei ✗
8. ATSAISTĪTĀ PIEKĻUVE
Sadaļu aizpilda, ja plānotā elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai izmantojamā Tet kabeļu kanalizācijas trase ir
paredzēta atvilcei

8.1. IESNIEGTAIS PIETEIKUMS ATSAISTĪTAI PIEKĻUVEI ABONENTLĪNIJĀM ✗
Norādīt Pieteikuma numuru
8.2. SASKAŅĀ AR LĪGUMU
PAR ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJĀM PAKALPOJUMIEM ✗
Norādīt Līguma numuru
9. CITA INFORMĀCIJA
Komersants kabeļa ierīkošanu pasūtīs Tet ✗
Komersants vēlas, lai PTI tiktu veikta kopā ar kabeļa ierīkošanas darbiem ✗
Vajadzīgi tehniskie noteikumi kabeļa ierīkošanai ✗
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10. KOMERSANTA KONTAKTPERSONAS
Pieteikuma iesniedzējs
Vārds, Uzvārds
Tālruņa Nr.
E-pasta adrese
Tehniskos jautājumos
Vārds, Uzvārds
Tālruņa Nr.
E-pasta adrese

PAKALPOJUMA „KABEĻA IZVIETOŠANA KABEĻU KANALIZĀCIJĀ” NOMAS PIETEIKUMS
Pieteikuma datums
Pieteikuma numurs
Pamatojoties uz noslēgto Līgumu par Saistīto iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem un
šo Nomas pieteikumu, Komersants pasūta Tet veikt pakalpojuma „Kabeļa izvietošana kabeļu
kanalizācijā” ierīkošanu un sniegšanu saskaņā ar šajā Nomas pieteikumā norādītām ziņām, un
apņemas apmaksāt saņemto pakalpojumu.
Līguma Nr.:
PTI pieteikuma Nr.:
1.INFORMĀCIJA PAR DARĪJUMA PUSĒM
1.1. Komersants
Nosaukums:
Vienotās reģistrācijas nr:
1.2. Pakalpojuma sniedzējs
Nosaukums:

SIA Tet

Vienotās reģistrācijas Nr:

40003052786

2. KOMERSANTA PLĀNOTĀ IZMANTOJAMĀ TET KABEĻU KANALIZĀCIJA
2.1.Plānotā kabeļu kanalizācijas trase
Saistītas, summējamas trases ✗
(Summēt var trases, kuras ir saistītas ar akām vai atzariem, trases kopējais garums nedrīkst
pārsniegt 1000m)
Trases ģeogrāfiskais novietojums, (ielas, adreses)
Trases garums metros
Trases skice
2.2.Savienojamie trases punkti Tet kabeļu kanalizācijā (punkti var būt: akas, skapji, ievadi
ēkās) (punkti var būt: akas, skapji, ievadi ēkās)
A punkts
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Tīkla elementa numurs no IT rīka
X Koordinātes LKS-92 koordināšu sistēmā, no IT rīka
Y Koordinātes LKS-92 koordināšu sistēmā, no IT rīka
Ja rīkā nav datu - adrese, atrašanās vietas apraksts
Komersanta plānotie tehniskie risinājumi trases ievadam izpētāmās Tet kanalizācijas trases A
punktā
Pielikumi
B punkts
Tīkla elementa numurs no IT rīka
X Koordinātes LKS-92 koordināšu sistēmā, no IT rīka
Y Koordinātes LKS-92 koordināšu sistēmā, no IT rīka
Ja rīkā nav datu - adrese, atrašanās vietas apraksts
Komersanta plānotie tehniskie risinājumi trases ievadam izpētāmās Tet kanalizācijas trases B
punktā
Pielikumi
2.3. Saistītas, summējamās trases
(Jānorāda summējamās trases pa posmiem: galapunkts A – galapunkts B, garums metros. Galapunkti A un B var
būt kā ievads ēka ar adresi, tā kabeļu kanalizācijas akas numurs )

Piezīmes
Pielikums
3. KOMERSANTA PLĀNOTĀ IZMANTOJAMĀ KABEĻU IEGULDĪŠANAS TEHNOLOĢIJA AIZ TET
SAVIENOJAMIEM TRASES PUNKTIEM:
Kabeļu kanalizācija ar ievilkšanas tehnoloģiju ✗
Kabeļu kanalizācija ar iepūšanas tehnoloģiju ✗
4.INFORMĀCIJA PAR KANALIZĀCIJAS TRASĒ IERĪKOJAMO KABELI
Kabeļa veids
Optiskais ✗
Simetriskais ✗
Koaksiālais ✗
Parametri
Ražotājs
Tips
Tilpums
Ārējais diametrs, mm
Piezīmes
5. INFORMĀCIJA PAR KANALIZĀCIJAS TRASĒ PLĀNOTAJĀM KABEĻU UZMAVĀM
Plānots ierīkot uzmavas
Skaits
Ražotājs
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Tips
Augstums, mm
Garums, mm
Platums, mm
Plānotie aku numuri
Piezīmes
6. INFORMĀCIJA PAR KANALIZĀCIJAS TRASĒ PLĀNOTAJĀM KABEĻU REZERVĒM/CILPĀM
Plānots ierīkot rezerves/cilpas ✗
Skaits
Rezerves/cilpas garums, m
Plānotie aku numuri
Piezīmes
7. KABEĻU KANALIZĀCIJAS TRASES IZMANTOŠANAS MĒRĶIS
Nākamās paaudzes piekļuves kabeļtīklu ierīkošanai ✗
Kabeļu kanalizācijas trasi plānots izmantot atvilcei ✗
8. ATSAISTĪTĀ PIEKĻUVE
Sadaļu aizpilda, ja plānotā elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai izmantojamā Tet kabeļu kanalizācijas trase ir
paredzēta atvilcei

8.1. IESNIEGTAIS PIETEIKUMS ATSAISTĪTAI PIEKĻUVEI ABONENTLĪNIJĀM ✗
Norādīt Pieteikuma numuru
8.2. SASKAŅĀ AR LĪGUMU
PAR ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJĀM PAKALPOJUMIEM ✗
Norādīt Līguma numuru
9. CITA INFORMĀCIJA
Kabeļu kanalizācijas nomas pakalpojuma vēlamais uzsākšanas datums
Kabeļa ierīkošanas termiņa maiņas iemesli:
Kabeļa kanalizācijas remonta darbi * ✗
Kabeļa kanalizācijas pārblīvējuma novēršana* ✗
*Atzīmē gadījumos, ja tiek mainīts kabeļa ierīkošanas termiņš nesekmīgas PTI gadījumos.
10. KOMERSANTA KONTAKTPERSONAS
Pieteikuma iesniedzējs
Vārds, Uzvārds
Tālruņa Nr.
E-pasta adrese
Tehniskos jautājumos
Vārds, Uzvārds
Tālruņa Nr.
E-pasta adrese
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