TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.
Bauska
Datums:

LTN-1224/5

12.04.2017.

Pieprasītājs:
Zemes kadastra Nr.
Objekta adrese:

SIA “Bauskas ūdens”

Kontakttālrunis:

63960566

Strēlnieku iela , Bauska, Bauskas novads

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:
Kanalizācijas sistēmas izveide

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS
Paskaidrojums:

Objektā ir SIA Lattelecom elektrisko sakaru kabeļi gruntī.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:
1. Projektu izstrādāt uz saskaņota topogrāfiskā plāna. Nodrošināt esošo sakaru komunikāciju
saglabāšanu un bezpārtraukuma darbību.
2.
Šķērsojuma vietās ar apakšzemes sakaru komunikācijām darbus veikt ar rokām, nepielietojot
mehānismus, nodrošinot aizsardzību esošajai sakaru apakšzemes kabeļu saimniecībai.
Jebkādu darbu veikšana tikai SIA Lattelecom pārstāvja klātbūtnē (tālr. 26434928).
3.
4. Ja projektā paredzēta sakaru komunikāciju pārvietošana vai pārbūve, projekta saskaņošana iespējama,
pēc atbilstošas vienošanās noslēgšanas, par sakaru komunikāciju pārbūvi starp pasūtītāju un SIA
Lattelecom.
5. Tīkla pārslēgšanas darbu veikšana atļauta tikai SIA Lattelecom grupas uzņēmumam SIA Citrus Solutions.
Pārslēgšanas darbu veikšanai, pirms pārvietošanas darbu sākuma noslēgt līgumu.
Par līguma noslēgšanu un konsultācijām vērsties sadarbiba@citrus.lv
6. Projektā paredzēt Lattelecom SIA tehniskajiem standartiem atbilstošus materiālus. Projektu un tā
risinājumus saskaņot SIA Lattelecom.
7. Projektu izstrādāt atbilstoši LR Aizsargjoslu likumam un LR Elektronisko sakaru līkuma prasībām un
ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumus Nr. 574 par Latvijas būvnormatīvu LBN 00814 „ Inženiertīklu izvietojums, LBN 262-05 "Elektronisko sakaru tīkli".
Piezīmes:

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 18. punkta 3. daļu elektronisko sakaru tīklu pēc
nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašuma
īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.

Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:
1.
2.

SIA „Lattelecom” PPUD RRN Ogres-Bauskas grupā, Mālkalnes pr.1, Ogrē vai Slimnīcas ielā 9,
Bauskā
Ēku (zemes gabalu ) īpašniekiem, pilnvarotām personām

Pēc darbu veikšanas izpilddokumentācija nododama
SIA „Lattelecom” PPUD RRN Ogres-Bauskas grupā , Mālkalnes pr.1 , Ogrē vai Slimnīcas ielā 9,
Bauskā
Tehniskos noteikumus sagatavoja
SIA Lattelecom
amats, tālrunis:
Datums:

Viesturs Trasūns
Līniju uzraudzības inspektors, 65044155
12.04.2017.
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