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Mobilo sakaru torņa Ropažu nov., īpašumā "Silenieki"
būvniecības ieceres publiskā apspriešana

no 11.06.2012 līdz 09.07.2012

SITUĀCIJAS PLĀNS

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Lai nodrošinātu kvalitatīvus mobilo sakaru un interneta pakalpojumus apkārtnes
iedzivotājiem, paredzams Ropažu nov., īpašumā "Silenieki" ar kadastra numuru 8084 007 0005,
izvietot 60m augstu mobilo sakaru torni. Tornī paredzams izvietot SIA "BITE Latvija" mobilo
sakaru  antenas, bet tā iežogotajā teritorijā paredzams uzstādīt sakaru aparatūras skapjus.

Zemes gabals ir bez labiekārtojuma, aizaudzis ar krūmājiem.  Mobilo sakaru bāzes stacija
uzlabotu dzīvojamo rajonu, kā arī komerciāla un sabiedriska rakstura objektu un objektu ar citu
izmantošanas veidu nodrošinājumu ar mobilo sakaru pakalpojumu un datu pārraides pilnvērtīgu
saņemšanu. Ir citi faktori, kuri negatīvi ietekmē apkārtējo zemes gabala vērtību un ierobežo to
izmantošanas iespējas, t.i. nesakārtotā vide, piebraucamo ceļu sliktais stāvoklis, zemais
infrastruktūras attīstības līmenis.

Apkārtējo iedzīvotāju veselību GSM bāzes stacija neietekmēs, ko apliecinās LR
Veselības Ministrijas "Veselības inspekcijas" praktiskie mērījumi dabā. Šādas bāzes stacijas
radītais elektromagnētiskais lauks ir tūkstošiem reižu zemāks par pieļaujamām normām.
Standartos iekļauta liela drošības rezerve, kas praktiski izslēdz jebkādu negatīvu ietekmi, ko
varētu radīt elektromagnētiskais lauks cilvēkiem pieejamās vietās. Projektu izstrādās un būvēs
licencētas, profesionālas firmas. Tiek izmantotas modernas iekārtas, kādas tiek pielietotas visā
pasaulē. Tornis atbilst visiem standartiem. Paredzēts regulāri apsekot tā stāvokli.

Sakaru tornis- rūpnieciski izgatavots, cinkots metāla stieņu, mainīga šķērsgriezuma
elementu konstrukcijās. Torņa pamatu konstrukcija tiek izstrādāta ievērojot inženierizpētes
datus.

Bāzes stacijas sakaru iekārtas tiek novietotas iežogotā teritorijā uz projektētā sakaru
aparatūras betona platformas.

Antenas tiek stiprinātas pie torņa konstrukcijām. Pēc būvniecības darbiem, šī teritorija
tiek labiekārtota. Torņa un bāzes stacijas teritorija tiek nožogota ar cinkotu stiepļu pinuma žogu
(h=1,5m, zaļā krāsā). Nožogoto laukumu iesegums - šķembas. Ārpus žoga teritorijā tiek iesēta
zāle. Piekļūšana objektam paredzēta no  blakus esošā ceļa.

Izstrādājot projektu, ievērotas esošo būvnormatīvu un sanitāro normu prasības.
Bāzes stacijā izmantotās iekārtas un antenas atbilst EU normatīvajiem aktiem.
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1.Vizualizācija. Skats no ceļa

Torņa fasāde

Būvniecības ierosinātājs: SIA „Tele Tower”
REĢ. NR. 40103257495

Saskaņots: ______________________________

BŪVES EKSPLIKĀCIJA

PROJEKTĒJAMIE SAKARU APARATŪRAS SKAPJI

PROJEKTĒJAMAIS METĀLA TORNIS (H=70M)
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TEHNISKI - EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

IZNOMĀTĀ PLATĪBA 150m2

IEŽOGOTĀ TERITORIJA 80m2

TORŅA AUGSTUMS 60m

PIEBRAUCAMAIS CEĻŠ (3M PLATS)3

Projektētājs: SIA „TK Projekti”
REĢ.NR.40103346971

Paraksts: ______________________________

3. Fotofiksācija. Skats no ceļa

4. Fotofiksācija. Skats no ceļa

2. Fotofiksācija. Skats no ceļa

ZEMES GABALA PLATĪBA 87000m2

APBŪVES BLĪVUMS 0,031%

APBŪVES LAUKUMS 27.5m2

Skatu punktu shēma

zemes gabala robežlīnija
Pieņemtie apzīmējumi:

iznomātā teritorija
torņa aizsargzona
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