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Par sadarbības līguma noslēgšanu ar SIA “Tet” par optiskā  
kabeļa guldīšanu kabeļu kanalizācijā elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai  

Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 
 

Cēsu novada pašvaldībā saņemts SIA “TET” iesniegums (reģistrēts: 02.08.2022. NR. 6.2-
10/2022/6116) ar lūgumu izskatīt un konceptuāli saskaņot SIA “TET” publiskā elektronisko sakaru tīkla 
optisko kabeļu ieguldīšanu pašvaldībai piederošajā sakaru kabeļu kanalizācijā, trases posmos Ata  
Kronvalda,  Baltā  un  Eduarda  Veidenbauma  ielās,  un  Cēsu industriālā parka teritorijā līdz zemes 
gabaliem un/vai ēkām. SIA “Tet” apņemas par saviem līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktā kārtībā veikt 
SIA “Tet” optiskā kabeļa/u ieguldīšanu pašvaldības Kabeļu kanalizācijā un par saviem līdzekļiem veikt 
Kabeļu kanalizācijā SIA “Tet” ieguldītā kabeļa/u uzturēšanas darbus, savukārt Cēsu novada pašvaldība, 
ņemot vērā pašvaldības intereses, sadarbības ietvaros nodod bez atlīdzības lietošanā vietu Kabeļu 
kanalizācijā, SIA “Tet” optiskā kabeļa/u ieguldīšanai un elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai 
gan iedzīvotājiem, gan komersantiem, gan publiskās pārvaldes iestādēm. 

Saskaņā ar Lursoft  datos pieejamām ziņām SIA „Tet” (iepriekšējais nosaukums - sabiedrība ar 
ierobežotu atbildību "Lattelecom") darbības veidi ir - kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi. SIA „Tet” 
noteikts īpašs status: Nacionālajai drošībai nozīmīga komercsabiedrība. 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmajā daļā noteikto citu starpā pašvaldībām ir 
autonomās funkcijas: sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par 
bezdarba samazināšanu. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, pildot 
savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas 
privāttiesiska rakstura darbības, un 21.panta pirmās daļas 23.punktā noteikto, dome var lemt par kārtību, 
kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas.  Būvvaldes ieskatā jauna elektronisko sakaru tīkla 
ierīkošana un būvēšana negatīvi neietekmēs pašvaldībai piederošo fiziskās infrastruktūras elementu 
(kabeļu kanalizācijas), kas atrodas augšminētajās zemes vienībās, lietošanas drošību vai mehānisko 
stiprību un stabilitāti, kā arī neradīs traucējumus citu pakalpojumu nodrošināšanai. Optisko kabeļu 
ieguldīšanai pašvaldības kabeļu kanalizācijā nav nepieciešams atkārtots saskaņojums ar zemju, kurās 
izbūvēta pašvaldībai piederoša kabeļu kanalizācija, īpašniekiem.   

 Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likums nosaka: a) 1.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - 
fiziskā infrastruktūra ir jebkurš tīkla operatora valdījumā vai īpašumā esošs infrastruktūras elements 
(piemēram, caurules, masti, kanāli, kontrolakas, kanalizācijas akas, sadales skapji, ēkas, ēku ievadi, 
inženiertīklu pievadi, torņi, balsti un citas atbalsta konstrukcijas), kas nav aktīvs tīkla elements, bet ir 
izveidots un piemērots elektronisko sakaru tīkla elementu izvietošanai, lai sniegtu elektronisko sakaru 
pakalpojumus; b) 1.panta pirmās daļas 4.punkts cita starpā - tīkla operators ir atvasinātas publiskas 
personas iestāde, kura nodrošina fizisko infrastruktūru vai kuras īpašumā vai valdījumā tā atrodas; c) 
7.panta pirmā daļa - elektronisko sakaru komersantam ir tiesības pieprasīt piekļuvi tīkla operatora 
fiziskajai infrastruktūrai nolūkā ierīkot vai būvēt ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu; d) 7.panta otrā daļa 
- elektronisko sakaru komersants rakstveida pieprasījumā pamato piekļuves nepieciešamību un norāda 
teritoriju, kurā paredzēts ierīkot vai būvēt ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu, elektronisko sakaru tīkla 
elementus, kurus plāno izvietot, un, ja iespējams, fiziskās infrastruktūras elementus, kuriem tiek 



pieprasīta piekļuve, kā arī laikposmu, kurā piekļuve nepieciešama; e) 7.panta trešā daļa cita starpā - tīkla 
operators nodrošina elektronisko sakaru komersantam piekļuvi fiziskajai infrastruktūrai saskaņā ar 
taisnīgiem un saprātīgiem noteikumiem, ja pieprasījums par piekļuvi fiziskajai infrastruktūrai ir saistīts ar 
ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla ierīkošanu vai būvēšanu. 

 Valsts pārvaldes iekārtas likums nosaka: a) 54. panta pirmā, trešā un piektā daļa - iestādes 
sadarbojas, lai veiktu savas funkcijas un uzdevumus; iestāžu sadarbība notiek bez maksas, ja ārējā 
normatīvajā aktā nav noteikts citādi; publiskas personas sadarbojoties var slēgt sadarbības līgumu 
(61.pants); b) 61.panta pirmā daļa - publiskas personas sadarbības līgumu slēdz, lai panāktu vismaz vienas 
līdzējas - publiskas personas kompetencē ietilpstoša pārvaldes uzdevuma efektīvāku veikšanu, bet šī panta 
otrā daļa – sadarbības līgumu publiskas personas vārdā slēdz tās orgāns vai piekritīga iestāde. 

SIA “Tet” piedāvātā ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla ierīkošanu, ieguldot optisko kabeli 
pašvaldībai piederošā kabeļu kanalizācijā, ir pašvaldības autonomajām funkcijām atbilstoša un lietderīga, 
jo tas nodrošinās elektronisko sakaru pakalpojumus gan iedzīvotājiem, gan komersantiem, gan publiskās 
pārvaldes iestādēm. 

 Ņemot vērā iepriekš norādīto un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto 
daļu un 61.panta otro daļu, Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likuma 7.panta pirmo, otro un trešo daļu, 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu, kas nosaka, ka domes darbībai un lēmumiem jābūt 
maksimāli lietderīgiem, saskaņā ar Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 2022. 
gada 18. augusta atzinumu (prot. Nr.9), Cēsu novada Finanšu komitejas 2022.gada 31.augusta atzinumu 
(protokols Nr.11) Cēsu novada dome, ar 17 balsīm - par (Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-
Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  
Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis 
Rozenbergs, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 

1. Noslēgt sadarbības līgumu starp Cēsu novada pašvaldību un sabiedrību ar ierobežotu atbildību 
“Tet”, reģistrācijas Nr. 40003052786, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, par 
optiskā kabeļa guldīšanu kabeļu kanalizācijā elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai 
(pielikumā).  

2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības centrālās administrācijas IKT pārvaldei sadarbībā ar centrālās 
administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldi organizēt un veikt lēmuma izpildi. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram. 
 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
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