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LĪGUMS 
par fiksēto tālruņu līniju ierīkošana, pārvietošana, pieslēguma abonēšana, izsaukumu veikšana 

SIA "Lattelecom" elektronisko sakaru tīklā un no SIA "Lattelecom" elektronisko sakaru tīkla uz 

citu elektronisko sakaru operatoru elektronisko sakaru tīkliem, kā arī interneta piekļuves 

pakalpojuma nodrošināšana mērījumu datu pārraidei elektronisko sakaru pakalpojumu 

kvalitātes mērījumiem 

(Iepirkuma Nr.SPRK2016/134) 

Lattelecom līguma Nr. LTC-L-16-344 

Abonenta līguma Nr.22 /2016  

 

Rīgā,  2016.gada 30.jūnijā 

 

         Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Reģ. Nr. 90001162258, kuras vārdā 

saskaņā ar pilnvarojumu rīkojas izpilddirektors Aivars Veiss (turpmāk tekstā – Abonents), no 

vienas puses, un 

         Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lattelecom” vienotais reģ. Nr. 40003052786, 

PVN reģ. Nr. LV40003052786, ar juridisko adresi Dzirnavu ielā 105, Rīgā, LV-1011, 

reģistrācijas Nr. _________, ________ personā, kurš darbojas uz pilnvaras  Nr.: _______ 

izdota _________pamata (turpmāk tekstā – Lattelecom) no otras puses, turpmāk kopā Puses,   

saskaņā ar Abonenta Publisko iepirkumu likuma 8.²panta noteiktajā kārtībā rīkotā 

iepirkuma „Fiksēto tālruņu līniju ierīkošana, pārvietošana, pieslēguma abonēšana, izsaukumu 

veikšana SIA "Lattelecom" elektronisko sakaru tīklā un no SIA "Lattelecom" elektronisko 

sakaru tīkla uz citu elektronisko sakaru operatoru elektronisko sakaru tīkliem, kā arī interneta 

piekļuves pakalpojuma nodrošināšana mērījumu datu pārraidei elektronisko sakaru 

pakalpojumu kvalitātes mērījumiem”(idenfikācijas Nr. SPRK 2016/134) rezultātiem noslēdz šo 

līgumu (turpmāk tekstā - Līgums) par sekojošo: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Lattelecom saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un atbilstoši tehniskajām iespējām 

elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu nodrošināšanai pēc Abonenta 

pieprasījuma veic šādus pakalpojumus (turpmāk tekstā – Pakalpojumi): 

1.1.1. veic fiksēto tālruņa līniju ierīkošanu un pārvietošanu; 

1.1.2. nodrošina fiksēto tālruņa līniju pieslēgumu abonēšanu; 

1.1.3. nodrošina balss izsaukumu pa fiksēto tālruņa līniju veikšanu: 

1.1.3.1.  Lattelecom elektronisko sakaru tīklā; 

1.1.3.2.  no Lattelecom elektronisko sakaru tīkla uz citu elektronisko sakaru 

operatoru elektronisko sakaru tīkliem; 

1.1.4. nodrošina  interneta piekļuves pakalpojumu mērījumu datu pārraidei. 

1.2.  Lattelecom sniedz Abonentam Pakalpojumus ievērojot Līguma Pielikuma Nr.1 

„Tehniskā specifikācija” noteikumus. 

1.3. Abonents samaksā Lattelecom par saņemtajiem kvalitatīvajiem Pakalpojumiem saskaņā 

ar šī Līguma noteikumiem. 

2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 
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2.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas 2016.gada 1.jūlijā un ir spēkā 24 

(divdesmit četrus) mēnešus, tas ir līdz 2018.gada 30.jūnijam (ieskaitot) un līdz Pušu 

saistību pilnīgai izpildei. 

2.2.   Līguma 1.1.punktā norādītos Pakalpojumus Lattelecom sniedz ievērojot šī Līguma 

noteikumus līdz 2018.gada 30.jūnijam (ieskaitot) vai pirms minētā termiņa līdz 

3.6.punktā minētās summas sasniegšanai. 

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Abonents veic samaksu par faktiski saņemtajiem Pakalpojumiem saskaņā ar Līguma 

Pielikumā Nr.2 „Finanšu piedāvājums” norādītajām Pakalpojuma izmaksām (tarifiem). 

3.2. Maksa par faktiski saņemtajiem Pakalpojumiem tiek iekļauta Abonenta ikmēneša rēķinā. 

Faktiski saņemtā Pakalpojuma veids (nosaukums) rēķinā var tikt norādīts saīsinātā veidā. 

3.3. Abonents apņemas maksāt avansā (par nākošo kalendāro mēnesi) par Līguma 1.1.2. 

punktā minēto Pakalpojumu - fiksēto tālruņa līniju pieslēgumu abonēšanu. Gadījumā, ja 

Pakalpojuma izmantošana tiek pārtraukta pirms kalendārā mēneša beigām, Abonenta 

samaksātā abonēšanas maksa tiek pārrēķināta un atmaksāta vai iekļauta nākošajā rēķinā 

par Pakalpojumiem kā avansa summa. 

3.4. Līguma 3.3.punktā minētā abonēšanas maksa tiek aprēķināta, sākot ar Līguma 1.1.1. 

punktā minēto Pakalpojumu ierīkošanas dienu, atbilstoši konkrētās tālruņa līnijas 

ierīkošanas vai pārvietošanas Pieņemšanas – nodošanas aktam. Par nepilnu mēnesi 

abonēšanas maksa tiek aprēķināta atbilstoši Pakalpojuma sniegšanas laikam attiecīgajā 

mēnesī ar precizitāti līdz 1 (vienai) kalendārajai dienai. 

3.5. Visus norēķinus par pārskata periodā faktiski saņemtajiem Pakalpojumiem Abonents 

apņemas veikt līdz attiecīgajā Lattelecom rēķinā norādītajam datumam, kas nav īsāks par 

10 (desmit) darba dienām no attiecīgā rēķina saņemšanas dienas. 

3.6. Līguma kopējo summu veido visu Pakalpojumu sasummētā vērtība, ko Abonents ir 

saņēmis Līguma darbības laikā, un tā var nesasniegt, bet nedrīkst pārsniegt EUR 8000.00 

(astoņi tūkstoši euro, nulle centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. 

4. PUŠU SAISTĪBAS 

4.1. Puses apņemas ievērot SIA „Lattelecom” elektronisko sakaru lietošanas noteikumus, 

ciktāl tie nav pretrunā ar šo Līgumu. Noteikumi pieejami_____________ 

4.2. LATTELECOM SAISTĪBAS: 

4.2.1. Lattelecom apņemas nodrošināt nepārtrauktus kvalitatīvus Pakalpojumus; 

4.2.2. Lattelecom apņemas reizi mēnesī aprēķināt maksu par sniegtajiem 

Pakalpojumiem un nosūtīt rēķinu Abonentam līdz katra mēneša 10.datumam. Pēc 

Abonenta pieprasījuma Lattelecom bez papildu maksas izsniedz sniegtā 

Pakalpojuma detalizētu izdruku; 

4.2.3. Lattelecom garantē sniegto Pakalpojumu kvalitātes atbilstību Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz šāda veida Pakalpojumiem; 

4.2.4. Lattelecom apņemas izskatīt Abonenta pretenziju par sniegtajiem pakalpojumiem 

un sniegt atbildi 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas; 

4.2.5. Pakalpojuma ietvaros Lattelecom novērš bojājumus Lattelecom publiskajā 

elektronisko sakaru tīklā līdz pieslēguma punktam ne ilgāk kā 3 (trīs) darbdienu 
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laikā no bojājuma pieteikuma dienas, neskaitot pieteikuma iesniegšanas dienu. Šis 

laiks var būt ilgāks, ja nav iespējams atjaunot Pakalpojuma sniegšanu no 

Lattelecom neatkarīgu apstākļu dēļ; 

4.2.6. Lattelecom ir tiesības īslaicīgi pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu elektronisko 

sakaru aparatūras un līniju remonta vai profilakses darbu veikšanai, ne mazāk kā 3 

(trīs) dienas iepriekš rakstveidā informējot Abonentu. Šādos gadījumos 

Lattelecom rūpējas par to, lai sakaru pārtraukumi radītu minimālus traucējumus 

Abonentam un tiktu novērsti iespējami īsā laikā; 

4.2.7. Lattelecom ir tiesības veikt izmaiņas vai grozījumus Pakalpojumā (t.i., tā 

sniegšanas noteikumos, funkcionalitātē, Pakalpojuma aprakstā), ja tas 

nepieciešams sakarā ar Pakalpojuma attīstību un ja nepieciešamību radījušas 

tehnoloģiskas izmaiņas Pakalpojuma sniegšanas procesā. Lattelecom savlaicīgi 

informē Abonentu par paredzamajām izmaiņām, ja tās ietekmē šī Līguma saistību 

izpildi; 

4.2.8. Lattelecom, lai nodrošinātu Pakalpojuma sniegšanu, ir tiesīgs nodot nepieciešamo 

informāciju par Abonentu interneta pieslēguma pakalpojuma sniegšanā 

iesaistītajām trešajām pusēm (t.sk. Lattelecom sadarbības partneriem un 

apakšuzņēmējiem, ciktāl tas nepieciešams Pakalpojuma nodrošināšanai); 

4.2.9. Pakalpojumu ierīkošana vai pārvietošana tiek veikta atbilstoši Lattelecom 

tehniskajām iespējām, par kurām Abonents tiek informēts; 

4.2.10. Lattelecom veic Pakalpojuma pieslēguma ierīkošanu vai pārvietošanu 10 (desmit) 

dienu laikā pēc attiecīga Abonenta pieteikuma saņemšanas, kurā tiek norādīta 

ierīkošanas/pārvietošanas adrese un Pakalpojumus (tālrunis un/vai pieslēgums 

internetam). Pakalpojuma pieslēgumu ierīkošanas vai pārvietošanas vietas 

Abonents saskaņo ar Vecāko klientu attiecību vadītāju Kasparu Svirski, sūtot 

saskaņošanas un ierīkošanas pieprasījumus uz e-pastu: 

kaspars.svirskis@lattelecom.lv; 

4.2.11. Pakalpojums tiek ierīkots un nodrošināts Abonenta norādītajā vietā Latvijas 

Republikas robežās. Lattelecom saskaņā ar Abonenta pieteikumu ierīko 

Pakalpojumu, ja ir nepieciešams, uzstādot atbilstošas elektronisko sakaru iekārtas 

– Pakalpojumu pieslēguma aparatūru, par ko var tikt sastādīts un abpusēji 

parakstīts atsevišķs pieņemšanas – nodošanas akts; 

4.2.12. Lattelecom ierīko telefona līniju līdz pieslēguma vietai (līdz rozetei ieskaitot), 

pieslēdz Abonenta telefona aparātu un pārbauda vai tas strādā. 

4.3. ABONENTA SAISTĪBAS: 

4.3.1. Abonents apņemas samaksāt par šī Līguma ietvaros faktiski saņemtajiem 

Pakalpojumiem Lattelecom rēķinā norādītajā termiņā, kas nav īsāks par 10 (desmit) 

dienām no attiecīgā rēķina saņemšanas dienas; 

4.3.2. Abonents par saviem līdzekļiem nodrošina Pakalpojuma pieslēguma aparatūru ar 

elektrobarošanu; 

4.3.3. Abonentam ir pienākums nodrošināt Lattelecom darbiniekiem un uzņēmuma 

pilnvarotajām personām piekļuvi elektronisko sakaru tīkla līnijām, kabeļiem, 

iekārtām, aparatūrai, kas atrodas Abonenta īpašumā vai valdījumā; 
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4.3.4. Ja izvēlētā Pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamas speciālas iekārtas, kas 

Abonentam jāuzstāda un jāuztur par Abonenta līdzekļiem, tad Abonents par saviem 

līdzekļiem, vai izmantojot Lattelecom sadarbības partneru pakalpojumus, iegādājas 

iekārtas, nodrošina tās uzstādīšanu, nodrošina, lai tās komplektācija un konfigurācija 

būtu piemērota Pakalpojuma saņemšanai uztur to un remontē par saviem līdzekļiem; 

4.3.5. Pakalpojuma sniegšanas pārtraukuma gadījumā Abonents piesaka bojājumu bez 

maksas pa tālruni: __________, e-pastu: ___________ vai faksu__________. 

4.3.6. Abonentam nav tiesību Lattelecom Pakalpojuma pieslēguma aparatūru pārdot, 

iznomāt vai kā citādi nodot trešajai personai bez Lattelecom rakstveida atļaujas, 

kā arī mainīt aparatūras vai tās konfigurācijas parametrus. 

4.3.7. Abonentam ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma termiņa beigām vai 

tā vienpusējas izbeigšanas nodot Lattelecom īpašumā esošo Pakalpojuma 

pieslēguma aparatūru labā tehniskā stāvoklī vai samaksāt Lattelecom pieslēguma 

aparatūras vērtību vai tās remonta izdevumus. 

 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1. Par šajā Līgumā minēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi vainīgā Puse pilnā 

apmērā atlīdzina otrai Pusei nodarītos tiešos zaudējumus. 

5.2. Pusēm vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību pieprasīt to, kas nav ar šo līgumu vai 

likumu tām piešķirts. 

5.3. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru 

darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne 

novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmas: stihiskas 

nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, 

blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un 

aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā, 

izņemot, ja šie valsts un pašvaldību institūciju lēmumi ir sekas kādas Puses darbībai vai 

bezdarbībai.  

5.4. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā 

jāziņo otrai Pusei. Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc tās uzskata ir iespējama un 

paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc pieprasījuma šādam paziņojumam ir 

jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu 

darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Savlaicīga paziņojuma neiesniegšana Pusēm 

liedz tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem. 

5.5. Ja Līguma 5.3.punktā minētie apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) kalendārajiem 

mēnešiem, Puses vienojas par saistību izpildes atlikšanu, izbeigšanu vai turpināšanas 

procedūru. 

5.6. Abonents ir materiāli atbildīgs par jebkuriem Abonenta telpās uzstādītās un Lattelecom 

īpašumā esošās pieslēguma aparatūras bojājumiem, kas radušies Abonenta vai trešās 

personas vainas dēļ, kā arī par aparatūras pazušanu vai bojāeju. Ja Pakalpojuma 

pieslēguma aparatūra ir pazudusi, gājusi bojā vai bojāta, Abonents apņemas segt ar to 

mailto:TAD@lattelecom.lv
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saistītos zaudējumus un samaksāt Lattelecom izrakstīto rēķinu par Pakalpojuma 

pieslēguma aparatūras remontu vai maiņu. 

5.7. Ja Pakalpojumu nebija saņemti, vai nebija saņemti paredzētajā termiņā vai kvalitātē, 

Lattelecom maksā Abonentam līgumsodu 0.05% (piecas simtdaļas no procenta) apmērā 

no šī Līguma 3.6.punktā norādītās summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 

10% (desmit procenti) no kopējās Līguma 3.6.punktā norādītās summas. Abonents ir 

tiesīgs ieturēt līgumsodu no Lattelecom pienākošās samaksas par Pakalpojumiem. 

5.8. Ja Abonents nepamatoti neveic samaksu par Pakalpojumiem šajā Līgumā paredzētajā 

termiņā, tad Abonents, pamatojoties uz Lattelecom attiecīgu rēķinu maksā Lattelecom 

līgumsodu 0.05% (piecas simtdaļas no procenta) apmērā no nokavētā maksājuma 

summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās 

nokavētā maksājuma summas. 

5.9. Līgumsoda samaksa Pusi neatbrīvo no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības 

pienākuma. Nokavējuma gadījumā vispirms tiek ieskaitīta līgumsoda samaksa un tikai 

tad, pēc pilnīgas līgumsoda samaksas galvenais parāds. 

5.10. Visi strīdi, kas Līguma izpildes gaitā izcēlušies starp Pusēm izskatāmi pārrunu ceļā, kad 

izlīgums netiek panākts, tad tiesu instancēs saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

6. LĪGUMA IZBEIGŠANA UN GROZĪJUMI 

6.1. Pusēm ir tiesības izbeigt Līgumu, par to savstarpēji rakstveidā vienojoties. 

6.2. Abonentam ir tiesības ar vienpusēju paziņojumu 1 (mēnesi) iepriekš brīdinot izbeigt 

Līgumu pirms Līgumā noteiktā termiņa. 

6.3. Ja viena Puse nepilda vai nepienācīgi pilda līgumsaistības, otrai Pusei ir tiesības izbeigt 

šo Līgumu, rakstiski brīdinot par to 10 (desmit) darba dienas iepriekš. Šādā gadījumā 

Pusei, kas nepilda vai nepienācīgi pilda līgumsaistības, ir pienākums 20 (divdesmit) darba 

dienu laikā atlīdzināt otrai Pusei visus tiešos zaudējumus, kas tai radušies līgumsaistību 

neizpildes vai nepienācīgas izpilde rezultātā. 

6.4. Līgumu var grozīt savstarpēji rakstveidā vienojoties. Līgumu var papildināt vai grozīt 

tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā publisko iepirkumu jomu regulējošo normatīvo aktu 

prasībām. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un pēc 

parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

6.5. Lattelecom ir tiesīgs pārskatīt piedāvātās Pakalpojumu cenas (tarifus) tās samazinot, par 

ko Puses var noslēgt vienošanos par Līguma grozījumiem. 

6.6. Puses ir tiesīgas pārskatīt Pakalpojumam Līgumā izvirzītās prasības, ja Līguma darbības 

laikā normatīvajos aktos tiek noteiktas augstākas kvalitātes prasības kā Tehniskajā 

specifikācijā. Šajā Līguma punktā noteiktā Līguma prasību pārskatīšnas nav pamatojums 

Pakalpojuma cenu paaugstināšanai. 

7. PAPILDUS NOTEIKUMI 

7.1. Ja Abonents Pakalpojuma saņemšanai izmanto paroli, viņš ir personīgi atbildīgs par to, 

lai šī parole netiktu izpausta nesankcionētiem lietotājiem. Ja tas ir noticis, Abonentam ir 

jāziņo par to Lattelecom, lai varētu veikt nepieciešamās izmaiņas. Abonents ir atbildīgs 

par visām darbībām, kas veiktas, izmantojot viņa paroli. 



 6 

7.2. Abonents ir atbildīgs par informācijas saturu, kuru viņš izplata vai iegūst internetā, 

saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.3. Pakalpojuma vai tā kapacitātes tālāka pārdošana vai sadalīšana bez iepriekšējas 

rakstveida vienošanās ar Lattelecom ir aizliegta. Šī noteikuma pārkāpuma gadījumā 

Pakalpojuma sniegšana var tikt pārtraukta. 

7.4. Abonents ir atbildīgs par visiem finansiālajiem zaudējumiem, kas radušies, ja Abonents 

savlaicīgi (vismaz piecu darba dienu laikā) nav sniedzis Lattelecom informāciju par 

visām izmaiņām, kas saistītas ar Abonenta reģistrācijas, nosaukuma vai rēķina piegādes 

adreses maiņu. 

7.5. Pušu kontaktpersonas, jautājumos, kas skar Līgumu un tā izpildi: 

7.5.1. Lattelecom – __________ tel.: __________, e-pasts: ____________; 

7.5.2. Abonents: ___________, tel.__________, e-pasts: ________________ . 

7.6. Puses garantē, ka personām, kas slēdz Līgumu, ir visas likumiskās tiesības, juridiskais 

pamats vai attiecīgs pilnvarojums, lai slēgtu Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās saistības. 

7.7. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi 

netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem.  

7.8. Jautājumi, kas nav atspoguļoti Līgumā, tiek izskatīti atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

7.9. Līgums ir saistošs Abonentam un Lattelecom, kā arī visiem Pušu tiesību un saistību 

pārņēmējiem.  

7.10. Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

7.11. Līgums un tā pielikumi sastādīti un parakstīti 2 (divos) eksemplāros kopā uz ___ (___) 

lapām ar vienādu juridisko spēku pa 1 (vienam) eksemplāram katrai no Pusēm. 

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
 

ABONENTS 

 

LATTELECOM 

Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisija  
Adrese: Ūnijas iela 45,  

Rīga, LV-1045  

Reģ.nr.90001162258                        

Valsts kase, BIC kods TRELLV22                       

Konts: LV09TREL2120640005000 

 

SIA Lattelecom  

Adrese:  

Vienotais reģ. Nr.  

PVN reģ. Nr. LV 

A/s Swedbank,  

Konts:  

  

Izpilddirektors                  A.Veiss  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kaspars.svirskis@lattelecom.lv
mailto:elmars.lipenbergs@sprk.gov.lv
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Pielikums Nr.1 

 Nr.SPRK2016/134 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

FIKSĒTO TĀLRUŅU LĪNIJU IERĪKOŠANAI, FIKSĒTO TĀLRUŅU 

LĪNIJU PĀRVIETOŠANAI, FIKSĒTO TĀLRUŅU LĪNIJU PIESLĒGUMU 

ABONĒŠANAI, IZSAUKUMU VEIKŠANAI SIA „LATTELECOM” 

ELEKTRONISKO SAKARU TĪKLĀ UN NO SIA „LATTELECOM” 

ELEKTRONISKO SAKARU TĪKLA UZ CITU ELEKTRONISKO SAKARU 

OPERATORU ELEKTRONISKO SAKARU TĪKLIEM ELEKTRONISKO 

SAKARU PAKALPOJUMU KVALITĀTES MĒRĪJUMIEM 

 

 

1. Esošo fiksēto tālruņa līniju 67283237, 67296787 un 67500133 pieslēgumu 

abonēšana; 
 

2. Četru jaunu fiksēto tālruņa līniju ierīkošana un to pieslēgumu abonēšana; 
 

3. Fiksēto tālruņa līniju pārvietošana līdz 40 reizēm; 
 

4. Detalizētākas prasības tālruņu līniju pieslēgumu ierīkošanai, pārvietošanai un 

abonēšanai 24 mēnešu periodam: 
 

Tabula Nr.1. 

Nr. Parametrs Prasības 

4.1. Esošo fiksēto tālruņa līniju 

67283237;67296787 un 

67500133 pieslēgumu 

abonēšana 

Esošie pieslēguma nosacījumi 

4.2. Fiksēto tālruņu līniju 

ierīkošana SIA 

„Lattelecom” elektronisko 

sakaru tīklā 

Maksimāli vienlaikus 

ierīkojamo fiksēto tālruņu 

līniju skaits - 4 

4.3. Fiksēto tālruņu līniju 

pieslēgumu abonēšana SIA 

„Lattelecom” elektronisko 

sakaru tīklā 

Maksimālais vienlaikus 

abonējamo fiksēto tālruņu 

līniju skaits - 7 

4.4. Fiksēto tālruņa līniju 

pārvietošana SIA 

„Lattelecom” elektronisko 

sakaru tīklā 

Maksimālais fiksēto tālruņu 

līniju pārvietošanas reižu skaits 

– 40 

 

Piezīme: Fiksēto tālruņu līniju ierīkošana un pārvietošana jānodrošina Pasūtītāja 

norādītajās apdzīvotajās vietās visās Latvijas Republikas numerācijas zonās; 
 

 

5. Izsaukumu veikšanas virzieni** un skaits: 
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Tabula Nr.2. 
 

Nr. 

Izsaucošais 

elektronisko 

sakaru tīkls 

Izsaucamais 

elektronisko 

sakaru tīkls 

Plānotais 

izsaukumu 

skaits 24 

mēnešos 

Viena 

izsaukuma 

vidējais 

ilgums 

(sekundēs) 

5.1. Lattelecom Lattelecom 120 000 300 

5.2. Lattelecom TELE2 4 000 220 

5.3. Lattelecom BITE 4 000 220 

5.4. Lattelecom LMT 4 000 220 

5.6. Lattelecom Baltcom 4 000 220 

 

**Izmantotie saīsinājumi: 
  

BITE "BITE Latvija", sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

Baltcom "BALTCOM", sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

Lattelecom "Lattelecom", sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

LMT "Latvijas Mobilais Telefons", sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

TELE2 
"Tele2", sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

 

 

ABONENTS 

 

LATTELECOM 

Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisija  
Adrese: Ūnijas iela 45,  

Rīga, LV-1045  

Reģ.nr.90001162258                        

Valsts kase, BIC kods TRELLV22                       

Konts: LV09TREL2120640005000 

 

SIA Lattelecom  

Adrese:  

Vienotais reģ. Nr.  

PVN reģ. Nr. LV  

A/s Swedbank, kods  

Konts:  

  

Izpilddirektors                  A.Veiss  
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