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SIA “RETN Baltic” tarifi un nosacījumi, ar kādiem nodrošina piekļuvi kabeļu 
kanalizācijai, tai skaitā kabeļu kanalizācijas šahtai 

 

1. SIA “RETN Baltic” tarifi, ar kādiem nodrošina piekļuvi kabeļu kanalizācijai, tai skaitā kabeļu 
kanalizācijas šahtai. 
 

1.1. Tehniskās ekspertīzes maksa 

Pakalpojums Tarifs PVN, 21% Kopā, EUR 

Tehniskā ekspertīze 120.00 25.20 125.20 

 
1.2. Tehniskās apsekošanas maksa 

Pakalpojums Tarifs PVN, 21% Kopā, EUR 

Garums no 0.01 km līdz 1 km 155.00 32.55 187.55 

Garums no 3 km līdz 5 km 320.00 67.20 387.20 

Garums virs 5 km 345.00 72.45 417.45 

 
 

1.3. Ierīkošanas maksa: 

Pakalpojums Tarifs PVN, 21% Kopā, EUR 

Pieslēguma ierīkošanas maksa pēc 
faktiskajām 
izmaksām 

21% no 
pieslēguma 
ierīkošanas 
maksas 

Faktiskās 
izmaksas kopā 
ar PVN 

 

1.4. Abonēšanas maksa: 

Kabeļu kanalizācijas garums Abonēšana 
mēnesī 

PVN, 21% Kopā, EUR 

Garums no 0.01 km līdz 3 km 380.00 79.80 459.80 

Garums no 3 km līdz 5 km 450.00 94.50 544.50 

Garums virs 5 km līgumcena 21% no 
līgumcenas 
pamatsummas 

līgumcena 

 

2. Nosacījumi ar kādiem nodrošina piekļuvi kabeļu kanalizācijai, tai skaitā kabeļu kanalizācijas 
šahtai: 

 

2.1. Elektronisko sakaru komersants, kas vēlas saņemt piekļuvi kabeļu kanalizācijai (turpmāk – 
pieteicējs), iesniedz SIA "RETN Baltic" pieteikumu piekļuvei kabeļu kanalizācijai, kurā 
norāda SIA "RETN Baltic" pieprasīto informāciju. 

2.2. SIA "RETN Baltic" pēc pieteicēja pieprasījuma izveido darba grupu piekļuves kabeļu 
kanalizācijai tehnisko iespēju novērtēšanai. SIA "RETN Baltic" pēc pieteicēja pieprasījuma 
darba grupas sastāvā iekļauj pieteicēju. 

2.3. SIA "RETN Baltic", ja nav izveidota darba grupa, vai izveidotā darba grupa pārbauda 
piekļuves kabeļu kanalizācijai tehniskās iespējas un pēc pieteicēja pieprasījuma sagatavo 
pārbaudes protokolu saskaņā ar 15.09.2022. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas padomes lēmuma Nr. 1/22 “Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi 
elektronisko sakaru nozarē” nosacījumiem. 
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2.4. SIA "RETN Baltic" atbildi pieteicējam par piekļuves kabeļu kanalizācijai iespējām sniedz 
četrpadsmit darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas piekļuvei kabeļu kanalizācijai ar 
trases garumu līdz 100 metriem un papildu divas darbdienas par katriem nākamajiem 250 
metriem. SIA "RETN Baltic" atbildei pieteicējam pievieno pārbaudes protokolu, ja pieteicējs 
ir pieprasījis to sagatavot. 

2.5. SIA "RETN Baltic" ir tiesības pagarināt šo nosacījumu 2.4.punktā noteikto termiņu, ja tam ir 
objektīvi pamatots iemesls, par kuru SIA "RETN Baltic" informē pieteicēju. 

2.6. Ja SIA "RETN Baltic" objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt piekļuvi kabeļu kanalizācijai, 
SIA "RETN Baltic" sniedz pieteicējam pamatotu atteikumu. 
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