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1. Ievads
SIA „Lattelecom” (turpmāk tekstā - Lattelecom) Ethernet nomāto līniju gala posmu
pakalpojums ir izstrādāts un tā Pamatpiedāvājums publicēts izpildot Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk tekstā - SPRK) 2015. gada 20. augusta
lēmumu Nr.120 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lattelecom” būtisku ietekmi
vairumtirdzniecības līmeņa augstas kvalitātes piekļuves fiksētā vietā tirgū”.
Pakalpojums tiek nodrošināts Latvijā reģistrētiem elektronisko sakaru komersantiem
(turpmāk tekstā – Komersants), ņemot vērā Lattelecom tehniskās iespējas.
Pamatpiedāvājumā iekļauta informācija par Ethernet nomāto līnijas gala posma pakalpojuma
sniegšanas noteikumiem, nosacījumiem, pasūtīšanas kārtību un tarifiem.
Lattelecom ir tiesības izdarīt izmaiņas Pamatpiedāvājumā normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā bez iepriekšējas informēšanas un saskaņošanas ar Komersantiem, kā arī, iepriekš
rakstveidā informējot Komersantu, izdarīt attiecīgus grozījumus noslēgtajos Līgumos.

2. Pakalpojuma definīcijas, būtība un tehniskais apraksts
2.1. Definīcijas
Nomātā līnija ir publiskajā elektronisko sakaru tīklā nodalīts vai izveidots pastāvīgs un
simetrisks sakaru kanāls vai savienojums signālu pārraidei starp diviem publiskā elektronisko
sakaru tīkla pieslēguma punktiem bez pakešu sāncensības.
Ethernet nomāto līniju gala posms (turpmāk tekstā – EthNLGP) ir posms no Pieslēguma
punkta pakalpojuma lietotāja telpās līdz tuvākajam Pieslēguma punktam Lattelecom
piekļuves mezglā (Piekļuves mezgls turpmāk tekstā PM), kurā pieejams Ethernet
pakalpojums un ir iespējas nodrošināt Komersanta pieprasīto Ethernet piekļuves punkta
saskarni un Ethernet līnijas saskarni. Pakalpojuma EthNLGP sastāvdaļas redzamas
zīmējumā Nr. 1.
Ethernet piekļuves punkts (turpmāk tekstā – EthPP) – Lattelecom noteikts fizisks
pieslēguma punkts tīkla komutatīvajā iekārtā Lattelecom PM no kura Komersants var piekļūt
EthNLGP pakalpojumam. Ethernet piekļuves punkts PM vienlaicīgi ir EthNLGP pakalpojuma
atbildības robeža. EthPP redzams zīmējumā Nr. 1.
Pieslēguma punkts pakalpojuma lietotāja telpās (turpmāk tekstā – PPPLT) – ir vai nu
pārraides vides pārveidotāja (turpmāk tekstā - MC (Media Converter)) saskarne vai optiskais
slēgpanelis (turpmāk tekstā ODF). EthNLGP robežas pakalpojuma lietotāja telpās redzamas
zīmējumā Nr. 1.
Nomāto līniju gala posma pakalpojums (turpmāk tekstā NLGP vai Pakalpojums) – regulēts
vairumtirdzniecības pakalpojums, kas tiek sniegts Komersantiem saskaņā ar SPRK 2015.
gada 20. augusta lēmumu Nr.120 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lattelecom”
būtisku ietekmi vairumtirdzniecības līmeņa augstas kvalitātes piekļuves fiksētā vietā tirgū”.
Piekļuves tīkls – publiskā elektronisko sakaru tīkla daļa no PM ODF līdz ODF pakalpojuma
lietotāja telpās.
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Optiskā līnija
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Pārraides
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Optiskā līnija
Optiskā līnija
ODF

EthPP

EthPP

Ethernet nomātās līnijas gala posms

ODF

PPPLT

Ethernet nomātās līnijas gala posms

PPPLT

Zīmējums Nr. 1. Ethernet nomātās līnijas gala posma robežas

2.2. Pakalpojuma mērķis, būtība
NLGP pakalpojuma mērķis ir nodrošināt Latvijā reģistrētiem Komersantiem iespējas saņemt
NLGP pakalpojumu, ņemot vērā uzņēmuma Lattelecom tehniskās iespējas, atbilstoši SPRK
2015.gada 20.augusta lēmumam Nr.120 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Lattelecom” būtisku ietekmi vairumtirdzniecības līmeņa augstas kvalitātes piekļuves fiksētā
vietā tirgū”.
Ethernet nomātās līnijas gala posma pakalpojums ir viens no NLGP veidiem, kas nodrošina
datu pārraides ātrumu līdz 10 Gbit/s un Ethernet iespējamās saskarnes ir 10Base, 100Base,
1000Base vai 10GBase.
EthNLGP pakalpojums pēc būtības ir nomātās līnijas piekļuves tīkla posma nodrošināšana
citam Komersantam no Komersanta norādītā galalietotāja PPPLT līdz tuvākajam Lattelecom
PM, kurā iespējams izveidot EthPP. EthPP tiek nodrošināta Komersanta pieprasītā saskarne
un konfigurēts pieprasītais EthNLGP līnijas ātrums. Ja tehniski tas ir iespējams, tad EthPP
var savienot ar vairākām EthNLGP līnijām. Par PPPLT Lattelecom vienojas ar Komersantu
atkarībā no izvēlētā pakalpojuma risinājuma. Galalietotāja iekārtas pieslēgšana no PPPLT
līdz Komersanta datu pārraides iekārtai ir Komersanta atbildība.
EthNLGP pakalpojuma nodrošināšanai Komersantam pieejami šādi papildprodukti:
- Iekārtu izvietošana piekļuvei Ethernet NLGP pakalpojumam;
- Kabeļa izvietošana iekštelpās piekļuvei Ethernet NLGP pakalpojumam.

2.3. Ethernet nomātās līnijas gala posma pakalpojumi.
Ethernet nomātās līnijas gala posms (EthNLGP) sastāv no sekojošām pakalpojumu
komponentēm:
EthNLGP ierīkošanas iespēju novērtēšana – noteikta risinājuma EthNLGP piegādes
iespēju noskaidrošana un slēgumu rezervēšana Lattelecom tīklā no EthPP līdz PPPLT.
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EthNLGP ierīkošana - EthNLGP rezervētā teorētiskā slēguma saslēgšana Lattelecom tīklā
no EthPP līdz PPPLT un pakalpojuma konfigurēšana.
EthNLGP abonēšana – Komersantam piegādātā EthNLGP pakalpojuma nodrošināšana
līguma periodā.
EthNLGP pakalpojuma izmaiņas – ierīkota Ethernet nomātās līnijas gala posma līnijas
saskarnes un / vai ātruma maiņa.

2.4. Pieejamie Ethernet NLGP veidi un pārraides ātrumi
Lattelecom nodrošina EthNLGP pakalpojumus ar Ethernet tehnoloģiju tabulā norādītajiem
ātrumiem ar elektriskām un optiskām saskarnēm pamatojoties uz standartu ISO/IEC 8802-3
(IEEE 802.3)
Datu pārraides
max ātrums
Ethernet piekļuves
punktā
10Mbit/s

Saskarnes
tips Ethernet
piekļuves
punktā
elektriskais

10Mbit/s

Saskarnes
spraudnis

Saskarnes standarts

RJ45

ISO/IEC 8802-3 (IEEE 802.3)

optiskais

SC/LC

ISO/IEC 8802-3 (IEEE 802.3)

100Mbit/s

elektriskais

RJ45

ISO/IEC 8802-3 (IEEE 802.3)

100Mbit/s

optiskais

SC/LC

ISO/IEC 8802-3 (IEEE 802.3)

1GBit/s

elektriskais

RJ45

ISO/IEC 8802-3 (IEEE 802.3)

1Gbit/s

optiskais

SC/LC

ISO/IEC 8802-3 (IEEE 802.3)

10Gbit/s

optiskais

SC/LC

ISO/IEC 8802-3 (IEEE 802.3)

2.5. Ethernet NLGP tehnisko risinājumu piemēri
2.5.1. EthNLGP pakalpojuma Ethernet 10Base-Tx un 100Base-Tx elektriskā, optiskā
saskarne.
10Mbit/s vai 100Mbit/s pakalpojuma nodrošināšanai starp EthPP un PPPLT iespējami četri
dažādi tehniskie risinājumi atkarībā no PM izvietotā Ethernet komutatora.
Pirmais risinājums paredz divu MC izmantošanu, pārraides nodrošināšanai optiskajā tīklā no
PM ar elektrisku saskarni. Klienta iekārtas pieslēgšanai izmanto 5./6. kategorijas kabeli, kas
pabeidzas (angl. terminate) MC saskarnē ar RJ-45 ligzdu.
Gala lietotāja puse

Lattelecom puse
U-PE komutators

Komersanta
datu
pārraides
tīkls

ODF

MC
Komersanta
Datu pārraides
iekārta

ODF

MC

FE port

FE port

5./6. kategorijas
kabelis *

VLAN
Rate limit
xxMbps

10BaseT
100BaseT

10BaseT
100BaseT

Klienta
iekarta

RJ-45

* nodrošina
komersants

EthPP

EthNLGP

PPPLT

Zīmējums Nr. 2. 10/100Base EthNLGP, elektriskā PM un diviem MC
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Otrais risinājums paredz optisko moduļu izmantošanu PM, lai nodrošinātu pārraidi optiskajā
tīklā. Klienta iekārtas pieslēgšanai izmanto 5./6. kategorijas kabeli, kas pabeidzas (angl.
terminate) MC saskarnē ar RJ-45 ligzdu.
Lattelecom puse

Gala lietotāja puse

U-PE komutators

Komersanta
datu
pārraides
tīkls

ODF

ODF

MC
Komersanta
Datu pārraides
iekārta

FE port

FE port
SFP

VLAN

5./6. kategorijas
kabelis *

Klienta
iekarta

SFP

Rate limit
xxMbps

10BaseT
100BaseT

RJ-45

* nodrošina
komersants

EthPP

PPPLT

EthNLGP

Zīmējums Nr.3. 10/100Base EthNLGP optiskā PM un vienu MC
Trešais risinājums paredz MC izmantošanu PM, pārraides nodrošināšanu optiskajā tīklā un
klienta iekārtas pieslēgšanu pie Lattelecom ODF izmantojot optisko savienotājkabeli ar SC
spraudni.
Gala lietotāja puse

Lattelecom puse
U-PE komutators

ODF

ODF

Komersanta
MC

datu

FE port

FE port

pārraides

Komersanta
Datu pārraides
iekārta

tīkls

SC *

Klienta
iekarta

VLAN
Rate limit
xxMbps

10BaseT
100BaseT

* nodrošina
komersants

EthPP

PPPLT

EthNLGP

Zīmējums Nr.4. 10/100Base EthNLGP elektriskā PM un vienu MC
Ceturtais risinājums paredz optisko moduļu izmantošanu PM, pārraides nodrošināšanu
optiskajā tīklā un klienta iekārtas pieslēgšanu pie Lattelecom ODF izmantojot optisko
savienotājkabeli ar SC spraudni.
Gala lietotāja puse

Lattelecom puse
U-PE komutators

Komersanta
datu
pārraides
tīkls

FE port
Komersanta
Datu pārraides
iekārta

SFP

FE port
VLAN

ODF

ODF

SC-LC

SFP 1x (opt.)
Rate limit
xxMbps

EthPP

SC *

SFP

* nodrošina
komersants

EthNLGP

Zīmējums Nr 5. 10/100Base EthNLGP optiskā PM

PPPLT

Klienta
iekarta
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2.5.2. EthNLGP pakalpojuma Ethernet 1000Base-X (GigabitEthernet) elektriskā,
optiskā saskarne
1000 Mbit/s pakalpojuma nodrošināšanai starp EthPP un PPPLT iespējami četri dažādi
tehniskie risinājumi atkarībā no PM izvietotā Ethernet komutatora.
Pirmais risinājums paredz divu MC izmantošanu, pārraides nodrošināšanai optiskajā tīklā no
pakalpojuma mezgla ar elektrisku saskarni. Klienta iekārtas pieslēgšanai izmanto 5./6.
kategorijas kabeli, kas pabeidzas (angl. terminate) MC saskarnē ar RJ-45 ligzdu.
Gala lietotāja puse

Lattelecom puse
U-PE komutators

Komersanta
datu
pārraides
tīkls

ODF

ODF

MC

MC
GE port

Komersanta
Datu pārraides
iekārta

5./6. kategorijas
kabelis *

GE port

Klienta
iekarta

VLAN
Rate
limit
xxMbps

1000 BaseT

1000 BaseT

RJ-45

* nodrošina
komersants

EthPP

PPPLT

EthNLGP

Zīmējums Nr 6. 1000Base EthNLGP elektriskā PM un diviem MC
Otrais risinājums paredz optisko moduļu izmantošanu PM, lai nodrošinātu pārraidi optiskajā
tīklā. Klienta iekārtas pieslēgšanai izmanto 5./6. kategorijas kabeli, kas pabeidzas (angl.
terminate) MC saskarnē ar RJ-45 ligzdu.
Gala lietotāja puse

Lattelecom puse
U-PE komutators

Komersanta
datu
pārraides
tīkls

ODF

ODF

MC
GE port

Komersanta
Datu pārraides
iekārta

SFP

5./6. kategorijas
kabelis *

GE port
SFP

VLAN

Rate
limit
xxMbps

1000 BaseT

Klienta
iekarta

RJ-45

* nodrošina
komersants

EthPP

PPPLT

EthNLGP

Zīmējums Nr.7. 1000Base EthNLGP optiskā PM un vienu MC
Trešais risinājums paredz MC izmantošanu PM, pārraides nodrošināšanu optiskajā tīklā un
klienta iekārtas pieslēgšanu pie Lattelecom ODF izmantojot optisko savienotājkabeli ar SC
spraudni.
Gala lietotāja puse

Lattelecom puse
U-PE komutators

ODF

ODF

Komersanta
MC

datu
pārraides
tīkls

GE port

GE port
Komersanta
Datu pārraides
iekārta

SC *

Klienta
iekarta

VLAN
Rate limit
xxMbps

1000 BaseT
* nodrošina
komersants

EthPP

EthNLGP

PPPLT

Zīmējums Nr.8. 1000Base EthNLGP elektriskā PM un vienu MC
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Ceturtais risinājums paredz optisko moduļu izmantošanu PM, pārraides nodrošināšanu
optiskajā tīklā un klienta iekārtas pieslēgšanu pie Lattelecom ODF izmantojot optisko
savienotājkabeli ar SC spraudni.
Gala lietotāja puse

Lattelecom puse
U-PE komutators

Komersanta
datu
pārraides
tīkls

GE port
Komersanta
Datu pārraides
iekārta

SFP

ODF

ODF

GE port
VLAN

SC *

Klienta
iekarta

SFP

Rate limit xxMbps

* nodrošina
komersants

EthPP

PPPLT

EthNLGP

Zīmējums Nr 9. 1000Base EthNLGP optiskā PM
2.5.3. EthNLGP pakalpojuma Ethernet 10GBase saskarne
10 Gbit/s pakalpojuma nodrošināšana starp EthPP un PPPLT tiek veikta ar optisko moduļu
izmantošanu PM un optisko šķiedru pāri. Klienta iekārtas pieslēgšana pie Lattelecom ODF
notiek, izmantojot optisko savienotājkabeli ar SC tipa spraudni.
Gala lietotāja puse

Lattelecom puse
Komutators

Komersanta
datu
pārraides
tīkls

Komersanta
Datu pārraides
iekārta

ODF

ODF

10GB-LR
SFP

SC *

VLAN

Klienta
iekarta

SFP

10GB-LR

* nodrošina
komersants

EthPP

EthNLGP

PPPLT

Zīmējums Nr 10. 10GBase EthNLGP

2.6. Saskarņu veidi
Ethernet
Saskarne
10Base-Т
10Base-F
100Base-ТX

Saskarnes
tips
elektriskais
optiskais
elektriskais

100Base-FX
1000Base-T

optiskais
elektriskais

1000Base-SX - optiskais
1000Base-LX
optiskais
10GBase- LR
optiskais

Kabeļa tips
divi vītie 5. kategorijas vadu pāri, neekranēti (UTP-5)
optiskais kabelis, 2 vienmodu un daudzmodu šķiedras
divi vītie 5. kategorijas vadu pāri, neekranēti (UTP-5) vai
ekranēti (STP-5)
optiskais kabelis, 2 vienmodu un daudzmodu šķiedras
četri vītie 5. un 6. kategorijas vadu pāri, neekranēti (UTP)
vai ekranēti (STP).
- optiskais kabelis, 2 daudzmodu šķiedras
- optiskais kabelis, 2 vienmodu šķiedras
optiskais kabelis, 2 vienmodu šķiedras
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2.7. Elektrodrošības prasības un Elektromagnētiskās saderības
prasības
2.7.1. Elektrodrošības prasības saskaņā ar:
- Ministru kabineta 2000. gada 30.maija noteikumiem Nr. 187 ,,Iekārtu elektrodrošības
noteikumi”.
- LVS EN 60950-1:(2006.g. 29 augusts) ,,Informācijas tehnoloģijas iekārtas. Drošums.
1.daļa: Vispārīgās prasības”;
- LVS EN 41003:2009 “Īpašās drošuma prasības iekārtām, kuras paredzēts pievienot sakaru
tīkliem un/vai kabeļu sadalsistēmai”.
2.7.2. Elektromagnētiskās saderības prasības saskaņā ar:
Ministru kabineta 2007. gada 20. jūlija noteikumiem Nr. 483 „Noteikumi par iekārtu
elektromagnētisko saderību” un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/108/EK
(2004. gada 15. decembris).

3. Līguma noslēgšanas kārtība un līguma grozījumi
Ar EthNLGP pakalpojuma informāciju var iepazīties Lattelecom mājas lapā
www.lattelecom.lv, kurā publicēti SPRK regulēto pakalpojumu Pamatpiedāvājumi un Līgumu
paraugformas.
Tā kā EthNLGP pakalpojumi ietilpst Lattelecom infrastruktūras pakalpojumu
vairumtirdzniecības grupā, tad pirms EthNLGP pakalpojumu pārdošanas ar Komersantu tiek
slēgts:
-

Infrastruktūras pakalpojumu jumta līgums: apraksta sadarbības vispārējos
nosacījumus neatkarīgi no sniedzamā infrastruktūras pakalpojuma veida. Jumta
līgums ar katru Komersantu tiek noslēgts tikai vienu reizi – pie pirmā infrastruktūras
pakalpojuma darījuma. Ja Jumta līgums ar konkrēto Komersantu jau ir noslēgts, tad
otrreiz tas nav jāslēdz. Infrastruktūras pakalpojumu līguma paraugforma pievienota
pamatpiedāvājuma Pielikumā Nr.3.

-

Ethernet nomātās līnijas gala posma Pakalpojuma līgums: apraksta Lattelecom un
Komersanta saistības un pienākumus attiecībā uz konkrētiem infrastruktūras
pakalpojumiem, šajā gadījumā – uz EthNLGP pakalpojumiem. EthNLGP pakalpojuma
līguma paraugforma pievienota Pamatpiedāvājuma Pielikumā Nr. 4.

Līgumi, to pielikumi ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstiski un abpusēji parakstīti.
Strīdi, kas var rasties vai rodas no vai sakarā ar līgumiem, tiek risināti pārrunu ceļā, bet, ja
tādējādi nav iespējams panākt abām pusēm pieņemamu risinājumu, strīds tiek izšķirts
Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
Pakalpojuma pasūtīšana notiek un konkrētais EthNLGP tiek ierīkots un nodrošināts saskaņā
ar EthNLGP Pakalpojumu līgumu pēc Pakalpojuma ierīkošanas iespēju novērtēšanas
pieteikuma formas (turpmāk tekstā - novērtēšanas PF) un Pakalpojuma ierīkošanas
pieteikumu formas (turpmāk tekstā - ierīkošanas PF) aizpildīšanas un parakstīšanas. Gan
novērtēšanas PF, gan ierīkošanas PF ir tāds pats juridiskais spēks kā pakalpojuma līgumam.
Ja novērtēšanas PF un ierīkošanas PF ietvertie nosacījumi atšķiras no līguma nosacījumiem,
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tad prevalē PF nosacījumi. PF pēc aizpildīšanas paraksta abas puses un tās turpmāk kalpo
par oficiālo dokumentu visos jautājumos, kas attiecas uz konkrēto EthNLGP. Aizpildīto un
parakstīto PF skaits viena EthNLGP Pakalpojumu līguma ietvaros nav ierobežots.
Papildus informāciju par EthNLGP pakalpojumu, kā arī Līguma noslēgšanas un grozīšanas
pieprasījumu Komersants nosūta e-pastā Pamatpiedāvājuma Pielikumā Nr. 2. norādītajai
Lattelecom kontaktpersonai.
Komersants un Lattelecom samērīgā termiņā ved sarunas par Līguma noslēgšanu un
grozīšanu, ievērojot komercdarbībā pieņemto līgumu noslēgšanas praksi un LR normatīvos
aktus.

4. Eththernet NLGP pakalpojuma sniegšanas nosacījumi
Komersants var saņemt EthNLGP pakalpojumu konkrētā PM, ja šajā PM ir izpildāmi sekojoši
nosacījumi:
- Lattelecom datu pārraides, komutācijas iekārtā ir iespējas izdalīt pakalpojumam
nepieciešamās saskarnes - Ethernet piekļuves punktam (EthPP) un Ethernet
līnijai līdz galalietotājam;
- ir iespējas izvietot Komersanta datu pārraides iekārtu un / vai kabeļus;
- Lattelecom piekļuves tīklā ir pieejami tīkla resursi EthNLGP pakalpojuma
nodrošināšanai.
EthPP izvēlētās saskarnes ietilpība nedrīkst būt mazāka par tam pieslēgto NLGP summāro
ietilpību.
EthNLGP attālums no Lattelecom PM līdz PPPLT tiek noteikts veicot Ethernet līnijas
slēguma ierīkošanas iespēju novērtēšanu.
Pieprasot Ethernet saskarnes maiņu iepriekš ir jāpasūta Ethernet līnijas saskarnes
ierīkošanas iespēju novērtēšana.
Minimālais EthNLGP abonēšanas pakalpojuma sniegšanas ilgums nav mazāks par vienu
gadu. Gadījumā, ja Komersants izbeidz pakalpojuma lietošanu pirms minimālā termiņa
beigām, tad Komersants maksā Lattelecom līgumsodu, kas vienāds ar 100% no abonēšanas
maksas par periodu līdz minimālā abonēšanas termiņa beigām.
Līgumi par Pakalpojumu tiek noslēgti uz nenoteiktu laiku. EthNLGP pakalpojumus
Lattelecom nodrošina kamēr Lattelecom ir noteikta būtiska ietekme nomāto līniju gala posmu
vairumtirdzniecības pakalpojumu tirgū.
Lattelecom ir tiesības izdarīt izmaiņas EthNLGP pakalpojumos un Pamatpiedāvājumā bez
iepriekšējas informēšanas un saskaņošanas ar Komersantu, kā arī, iepriekš rakstveidā
informējot Komersantu, izdarīt attiecīgus grozījumus noslēgtajos Līgumos.
Par EthNLGP pakalpojuma ierīkošanu un pieslēguma aparatūras nodošanu, Lattelecom un
Komersants paraksta EthNLGP pieņemšanas - nodošanas aktu. Pieņemšanas – nodošanas
akta paraugs Pielikumā Nr. 4.
Pieslēdzot galalietotāja vai Komersanta iekārtu un/vai elektronisko sakaru tīklu EthNLGP,
Komersantam ir pienākums ievērot līgumos un Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktās tehniskās prasības, ierobežojumus, elektrodrošības un elektromagnētiskās
saderības nosacījumus un standartus, kā arī tīklu aizsardzības un drošības prasības.
Komersants var pārtraukt ierīkoto EthNLGP pakalpojumu lietošanu rakstveidā paziņojot par
to Lattelecom vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pirms Pakalpojuma pieteikumā norādītā
minimālā termiņa izbeigšanās.
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Ja Pakalpojums tiek lietots pēc minimālā termiņa beigām, tad tā izmantošanu var pārtraukt
jebkurā laikā par to rakstiski paziņojot vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.

5. Pakalpojuma pasūtīšana un maiņa
Komersants var pasūtīt EthNLGP pakalpojumu pēc līguma noslēgšanas par EthNLGP
pakalpojumu.
EthNLGP pakalpojuma līgumam ir pievienotas novērtēšanas PF, ierīkošanas PF,
pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta forma.
Pēc EthNLGP novērtēšanas PF aizpildīšanas un iesniegšanas Lattelecom Kontaktpersonai
10 darba dienu laikā tiek veikta ierīkošanas iespēju novērtēšana.
Ja EthNLGP pakalpojuma sniegšana ir iespējama, tad 30 dienas tiek rezervēti
pakalpojumam piešķirtie resursi. Ja EthNLGP pakalpojuma sniegšana nav iespējama, tad
pakalpojums tiek atteikts. Saskaņā ar noslēgto līgumu un tarifu rīkojumu Komersantam tiek
piestādīta maksa par ierīkošanas iespēju novērtēšanu.
Pozitīvas ierīkošanas iespēju atbildes saņemšanas gadījumā Komersants sagatavo un 30
dienu laikā iesniedz Lattelecom EthNLGP pakalpojuma parakstītu ierīkošanas PF.
Lattelecom pēc parakstītas EthNLGP ierīkošanas PF saņemšanas 10 darba dienu laikā veic
pakalpojuma ierīkošanu.
Pie pakalpojuma ierīkošanas ar Komersantu tiek parakstīts EthNLGP pakalpojuma
pieņemšanas – nodošanas akts un ar šī akta parakstīšanas dienu tiek uzsākta pakalpojuma
abonēšanas maksas piestādīšana.
Komersants rakstveidā var pieteikt Ethernet saskarnes maiņu, pirms tam pasūtot ierīkošanas
iespēju novērtēšanu. Ja PM izvietotajā datu pārraides, komutācijas iekārtā ir iespējams
nodrošināt Komersanta pieprasīto Ethernet saskarnes veidu, tad Komersants to var pasūtīt,
aizpildot ierīkošanas PF saskaņā ar līgumu un spēkā esošo tarifu.
Komersants rakstveidā var pieteikt EthNLGP pakalpojuma konfigurācijas maiņu - datu
pārraides ātruma palielināšana, samazināšana, aizpildot ierīkošanas PF saskaņā ar
pakalpojuma līgumu un spēkā esošo tarifu, bet ne ātrāk kā vienu (1) mēnesi pēc
pakalpojuma ierīkošanas vai pēdējo izmaiņu veikšanas pakalpojuma konfigurācijā.

6. Pakalpojuma bojājumu pieteikšana un novēršana
EthNLGP pakalpojums tiek sniegts nepārtraukti, ja vien to neliedz no Lattelecom neatkarīgi
apstākļi.
Pakalpojuma sniegšanas pārtraukuma gadījumā Komersantam jāpiesaka bojājumu pa tālruni
(numurs tiek norādīts noslēgtajā līgumā) jebkurā diennakts laikā. Komersanta pieteikumi
citos, Pakalpojuma līgumā neatrunātos veidos, netiek pieņemti un no tiem neizriet
Pakalpojuma līgumā noteiktās sekas. Lattelecom novērš bojājumus piekļuves tīklā līdz
pieslēguma punktiem ne ilgāk kā trīs (3) darba dienu laikā no bojājuma pieteikšanas brīža,
neskaitot bojājuma pieteikšanas dienu. Šis laiks var būt ilgāks, ja nav iespējams atjaunot
pakalpojuma sniegšanu no Lattelecom neatkarīgu apstākļu dēļ.
Piesakot bojājumu Komersantam ir pienākums nosaukt pakalpojuma numuru, kas ir noradīts
konkrēta EthNLGP pieteikuma formā.
Lattelecom ir tiesības īslaicīgi pārtraukt pakalpojuma sniegšanu bez iepriekšējas
brīdināšanas, ja remonta vai profilakses darbu veikšana notiek Tīkla profilaktisko darbu loga
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ietvaros. Tīkla profilaktisko darbu logs ir Lattelecom noteikti laiki, kad Lattelecom bez
brīdināšanas veic vai var veikt tīkla darbības profilaktiskos darbus, un kuru laikā iespējami
EthNLGP pakalpojumu traucējumi. Lattelecom paziņo Komersantam par Tīkla profilaktisko
darbu loga laikiem un datumiem vismaz vienu mēnesi iepriekš.
Lattelecom ir tiesības īslaicīgi pārtraukt pakalpojuma sniegšanu iepriekš rakstveidā
informējot Komersantu 3 darba dienas iepriekš, ja telekomunikāciju aparatūras un līniju
remonta vai profilakses darbi tiek veikti ārpus minētā Tīkla profilaktisko darbu loga. Šādos
gadījumos Lattelecom cenšas nodrošināt, lai sakaru pārtraukumi radītu minimālus
traucējumus Komersantam un tiktu novērsti iespējami īsā laikā.
Lattelecom nav atbildīgs par pārraides pasliktināšanos, bojājumiem vai traucējumiem
EthNLGP pakalpojuma sniegšanā, ja to cēlonis ir - bojājumi Komersanta un/vai galalietotāja
valdījumā esošajā tīklā un iekārtās; Komersanta nevērīga attieksme pret pieslēguma
aparatūras lietošanu; neatbilstošu vai nelicencētu iekārtu vai programmatūras izmantošana
vai pārtraukums elektroenerģijas piegādē, kā arī gadījumos, ja pakalpojumu lieto mērķiem,
kas neatbilst līguma nosacījumiem.

7. Iekārtu izvietošana piekļuvei EthNLGP pakalpojumam
Pakalpojums Iekārtu izvietošana piekļuvei EthNLGP pakalpojumam nodrošina Komersantam
telpu vai telpas daļu iznomāšanu Lattelecom īpašumā esošajās ēkās Komersanta sakaru
iekārtu izvietošanai, kuras nodrošina piekļuvi EthNLGP.
Pakalpojums Iekārtu izvietošana piekļuvei EthNLGP pakalpojumam paredz Komersanta
iekārtu izvietošanu
aizslēdzamos iekārtu izvietošanas skapjos (skapjus nodrošina
Komersants), kurus Lattelecom pieslēdz elektrobarošanas resursiem un pie zemējuma
punkta, ja tas nepieciešams.
Lattelecom nenodrošina:
- telpu vai zemes platību nomu no trešajām personām;
- Lattelecom objektu pārbūvi vai remontu;
- objektu elektroapgādes pieslēguma jaudas palielināšanu un papildus rezervētas
vai nepārtrauktas elektrobarošanas avotu uzstādīšanu;
- papildus mikroklimata iekārtu uzstādīšanu;
- papildus drošības vai videonovērošanas sistēmu uzstādīšanu.
Pakalpojuma Iekārtu izvietošana piekļuvei EthNLGP pakalpojumam pieteikšanas un
ierīkošanas kārtība tiek noteikta līgumā par EthNLGP pakalpojumiem, ko noslēdz
Komersants un Lattelecom.
Pakalpojums uzskatāms par ierīkotu no brīža, kad Komersanta iekārtu skapis ir uzstādīts
Lattelecom objektā un pieslēgts elektrobarošanas resursiem.
Komersantu iesniegtos pieteikumus sakarā ar pakalpojuma ierīkošanu Lattelecom apstrādā
rindas kārtībā.
Lattelecom ir tiesības atteikt pakalpojuma Iekārtu izvietošana piekļuvei EthNLGP
pakalpojumam sniegšanu Līgumā noteiktajos gadījumos, kā arī, ja pastāv kāds no šādiem
nosacījumiem:
- izvēlētajā objektā nav brīvas platības papildus skapju izvietošanai;
- izvietojamo iekārtu fiziskie parametri pārsniedz izvēlētā objekta pieļaujamās
tehniskās iespējas;
- izvēlētā objektā infrastruktūra tehniski nevar nodrošināt Komersanta norādīto
iekārtu normālu funkcionēšanu (elektrobarošanas, siltuma, jaudas);
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Komersants plāno izvietot iekārtas, kuru atrašanās nav savietojama ar Lattelecom
tīkla ekspluatācijas tehniskajām prasībām;
Komersantam vēlamo platību ir paredzēts izmantot Lattelecom iekārtu
izvietošanai saskaņā ar Lattelecom tīklu attīstības plāniem;
Komersanta izvēlēto objektu paredzēts pārdot.

Komersants maksā par pakalpojumu Iekārtu izvietošana piekļuvei EthNLGP pakalpojumam
saskaņā ar Lattelecom noteiktajiem tarifiem.
Pakalpojuma ierīkošanas maksa ir līgumcena, jo atkarīga no konkrētā objekta adaptācijas
izmaksām pakalpojuma ierīkošanai.
Saņemot pakalpojumu Iekārtu izvietošana piekļuvei EthNLGP pakalpojumam jāievēro šādi
tehniskie noteikumi:
- iekārtas Lattelecom objektos var izvietot tikai aizslēdzamos tipveida iekārtu
izvietošanas skapjos (co-location cabinets);
- Komersantam nav atļauts veikt nenostiprinātu kabeļu izvietošanu;
- Komersanta iekārtu izvietošanas skapji un statnes tiek izvietoti saskaņā ar
Lattelecom standartu Nr.TS 20000-012-04 „Prasības telekomunikāciju statņu un
skapju novietojumam telpās”;
- Komersantam nav atļauts uzstādīt iekārtas uz telpu sienām vai ēku fasādēm;
- pakalpojums Iekārtu izvietošana piekļuvei EthNLGP pakalpojumam nenodrošina
Komersanta iekārtām īpašus apstākļus, kas atšķiras no tiem, ko Lattelecom
nodrošina savām iekārtām attiecīgajā objektā.
Veicot pakalpojuma Iekārtu izvietošana piekļuvei EthNLGP pakalpojumam tehnisko iespēju
novērtēšanu, Lattelecom:
- veic Lattelecom objekta telpu platības pieejamības izpēti;
- veic infrastruktūras (telpu) atbilstības novērtējumu;
- pārbauda energoresursu u.c. resursu pieejamību.
Ierīkojot pakalpojumu Iekārtu izvietošana piekļuvei EthNLGP pakalpojumam, tiek veikta
iekārtu izvietošanas skapju vai statņu montāžas darbi telpā, elektrobarošanas un zemējuma
punkta pieslēguma ierīkošana.
Lattelecom nodrošina pakalpojuma Iekārtu izvietošana piekļuvei EthNLGP pakalpojumam
uzturēšanu saskaņā ar noslēgtā līguma pielikumu „Vienošanās par pakalpojumu Iekārtu
izvietošana piekļuvei EthNLGP pakalpojumam” starp Lattelecom un Komersantu.
Lattelecom ir tiesības veikt plānotus tīkla uzturēšanas, remonta vai rekonstrukcijas darbus
telpās, kurās izvietotas Komersanta iekārtas. Ja šo darbu laikā iespējami mikroklimata vai
energoapgādes traucējumi, Lattelecom iepriekš informē Komersantu.
Ja Lattelecom tīkla ekspluatācijas dienesti, vadības sistēmas vai automātikas informācija,
konstatē, ka Komersanta izvietotās iekārtas pārsniedz pieteikumā par Tehnisko iespēju
novērtēšanu noteiktos elektriskās jaudas un izdalītā siltuma vai elektromagnētiskā starojuma
parametrus, radot pārslodzes elektrotīklā, vai nepieļaujamu mikroklimatu telpās, Lattelecom
ir tiesīgs šīm iekārtām nekavējoties atslēgt elektrobarošanu.
Komersants atbild par normāla ekspluatācijas (siltuma, elektriskās jaudas un ugunsdrošības)
režīma ievērošanu savos iekārtu skapjos.
Komersantam ir tiesības piekļūt savām iekārtām tehnisko apkopju un remontu veikšanai,
avārijas situāciju un iekārtu bojājumu novēršanai. Piekļuves režīms konkrētos Lattelecom
objektos tiks definēts vienošanas projektā par pakalpojumu Iekārtu izvietošana EthNLGP
pakalpojumam.
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8. Kabeļa izvietošana
pakalpojumam

iekštelpās

piekļuvei

EthNLGP

Pakalpojums Kabeļa izvietošana iekštelpās piekļuvei EthNLGP pakalpojumam nodrošina
Komersanta elektronisko sakaru kabeļa izvietošanu Lattelecom telpās, fiziska savienojuma
izveidošanai starp pakalpojuma Iekārtu izvietošana piekļuvei EthNLGP pakalpojumam
ietvaros Lattelecom telpās izvietoto Komersanta iekārtu un:
- Lattelecom piekļuves mezglos ar kabeļu šahtu, Komersanta pārejas uzmavu, kas
izvietota Lattelecom piekļuves mezgla kabeļu šahtā;
- Lattelecom piekļuves mezglos bez kabeļu šahtas, Komersanta kabeli piekļuves
mezglā no kanalizācijas ievada vietas ēkā.
Pakalpojums Kabeļa izvietošana iekštelpās piekļuvei EthNLGP pakalpojumam paredz
savienošanas kabeļa ierīkošanu tikai izbūvētajā Lattelecom tīkla infrastruktūrā. Pakalpojums
neparedz Lattelecom krosa, sadales skapju vai kabeļu kanalizācijas pārbūvi, rekonstrukciju
vai tehnisko uzlabošanu.
Pakalpojuma Kabeļa izvietošana iekštelpās piekļuvei EthNLGP pakalpojumam pieteikšanas
un ierīkošanas kārtība tiek noteikta līgumā par EthNLGP pakalpojumiem, ko noslēdz
Komersants un Lattelecom.
Lattelecom ir tiesības atteikt pakalpojuma Kabeļa izvietošana iekštelpās piekļuvei EthNLGP
pakalpojumam sniegšanu Līgumā noteiktajos gadījumos, kā arī, ja pastāv kāds no šādiem
nosacījumiem:
- Lattelecom nav izbūvētas atbilstošas tīkla infrastruktūras, kur ierīkot iekštelpu
kabeli;
- nav brīvu vietu tīkla infrastruktūrā, kur ierīkot iekštelpu kabeli;
- esošā brīvā tīkla infrastruktūra paredzēta Lattelecom tīklu attīstības projektiem.
Komersants maksā par pakalpojumu Kabeļa izvietošana iekštelpās piekļuvei EthNLGP
pakalpojumam saskaņā ar Lattelecom noteiktajiem tarifiem.
Veicot pakalpojuma Kabeļa izvietošana iekštelpās piekļuvei EthNLGP pakalpojumam
Tehnisko iespēju novērtēšanu, Lattelecom veic šādas darbības:
- pārbauda iekštelpu kabeļa ierīkošanas tehniskās iespējas maršrutā starp
Komersanta norādītajām vietām;
- sagatavo iekštelpu kabeļa nodrošināšanas laika un izmaksu novērtējumu;
- pēc pakalpojuma ierīkošanas pieprasījuma saņemšanas Lattelecom un
Komersants noslēdz vienošanas par savienošanas kabeļa ierīkošanas termiņu.
Ja vienošanās netiek panākta, savienošanas kabelis netiek ierīkots.
Lattelecom neatbild par Objektā instalēto Komersanta elektronisko sakaru kabeli un tā
tehnisko apkopi un darbību.
Komersants, lietojot Pakalpojumu, nedrīkst traucēt citu Objektā izvietoto Lattelecom un trešo
personu sakaru kabeļu un/vai iekārtu darbību un nodarīt tiem bojājumus.
Ja, balstoties uz Lattelecom abonentu sūdzībām vai Lattelecom tīkla ekspluatācijas dienestu
vai vadības sistēmu ziņojumiem, tiks konstatēts, ka Komersanta iekārtas vai tīkla elementi
pazemina Lattelecom pakalpojumu kvalitāti vai rada pārtraukumus pakalpojuma darbībā,
Lattelecom ir tiesības atslēgt Komersanta iekārtas no sava tīkla resursiem.
Komersantam un tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, veicot būvniecības darbus un
ekspluatējot sakaru kabeli, jāievēro Latvijas nacionālie standarti un LR spēkā esošie
normatīvie akti.
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9. Atbildība, zaudējumu atlīdzība un soda sankcijas
Komersants ir atbildīgs par pakalpojuma pieslēguma aparatūras nodrošināšanu ar
elektrobarošanu, izvietošanas telpu un vides mikroklimatu galalietotāja pusē. Komersantam
nav tiesību mainīt aparatūras vai tās konfigurācijas parametrus, kā arī Lattelecom īpašumā
esošo pakalpojuma pieslēguma aparatūru pārdot, iznomāt vai kā citādi nodot trešajai
personai.
Komersants ir materiāli atbildīgs par jebkuriem galalietotāja telpās uzstādītās un Lattelecom
īpašumā esošās pakalpojuma pieslēguma aparatūras bojājumiem, aparatūras pazušanu vai
bojāeju, ja tā radusies Komersanta vai trešās personas vainas dēļ. Ja aparatūra ir pazudusi,
gājusi bojā vai bojāta, Komersantam jāsedz ar to saistītos zaudējumus un jāsamaksā
Lattelecom izrakstīto rēķinu par aparatūras remontu vai maiņu.

10. Maksa par pakalpojumiem
Komersants apņemas maksāt Ethernet nomāto līniju gala posmu pakalpojuma ierīkošanas
iespēju novērtēšanas, ierīkošanas, ikmēneša abonēšanas maksu un pakalpojuma izmaiņu
maksas. Maksa par ierīkošanas iespēju novērtēšanu tiek piemērota visiem pasūtījumiem,
kuriem tā tiek veikta. Rēķins par ierīkošanas iespēju novērtēšanu, par EthNLGP ierīkošanu,
EthPP saskarnes maiņu vai pakalpojuma izmaiņām tiek izrakstīts saskaņā ar tarifu rīkojumu
un Pielikumu Nr.1.
Abonēšanas maksa tiek aprēķināta, sākot ar pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta
parakstīšanas dienu.
Komersantam visi par pakalpojumu izrakstīties rēķini ir jāapmaksā 14 (četrpadsmit) dienu
laikā no to izrakstīšanas brīža.
Mainoties pakalpojuma tarifiem, Lattelecom 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš izsūta
Komersantam rakstveida paziņojumu. Šajā gadījumā Komersantam ir tiesības izbeigt
EthNLGP izmantošanu bez līgumsoda līdz ar tarifu maiņas dienu, par EthNLGP
izmantošanas izbeigšanu informējot Lattelecom rakstiski.
Par katru summāro 24 stundu Pakalpojuma pārtraukuma periodu kalendārā mēneša laikā,
sākot ar brīdi, kas ir ilgāks par apsolīto bojājuma novēršanas laiku (šī dokumenta 6. sadaļā)
Komersants var rakstiski pieprasīt abonēšanas maksas pārrēķinu proporcionāli sakaru
pārtraukuma periodam par pieteiktiem un Lattelecom bojājumu sistēmā reģistrētiem
bojājumiem.
Regulāri veicamos nemainīgos maksājumus, tai skaitā, bet ne tikai, abonēšanas maksu,
Komersants maksā katru mēnesi.
Ja Pakalpojuma piegādes vai Pakalpojuma sniegšanas izbeigšanas diena nesakrīt attiecīgi
ar mēneša pirmo vai pēdējo mēneša dienu, Pakalpojuma mēneša abonēšanas maksa tiek
aprēķināta par faktisko izmantošanas dienu skaitu attiecīgajā mēnesī, pēc formulas:

Nepilna mēneša abonēšanas maksa 

mēneša abonēšanas maksa  faktisko dienu skaits
30

Maksājumu nokavējuma gadījumā Komersantam jāmaksā līgumsods, kāds paredzēts
Pakalpojuma līgumā.
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Pretenzijas par maksājamo summu iesniedzamas rakstiski 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu
laikā no rēķina saņemšanas dienas.

11. Pakalpojuma pārvietošana
NLGP pārvietošana nav paredzēta un netiek nodrošināta. Ja Komersantam nepieciešama
NLGP pārvietošana, tad to var realizēt kā esoša Pakalpojuma noņemšanu (sniegšanas
izbeigšanu) un jauna Pakalpojuma ierīkošanu. Gadījumā, ja noņemtā Pakalpojuma un jauna
ierīkotā Pakalpojuma lietošanas kopējais ilgums ir mazāks par sākotnējo pieprasīto termiņu,
tad atbilstoši Pakalpojuma līguma nosacījumiem Komersantam tiek aprēķināts līgumsods par
Pakalpojuma priekšlaicīgu pārtraukšanu.

12. Pieejas nosacījumi tehniskām telpām un iekārtām
Komersantam piederošu iekārtu un aparatūras, kas nodrošina EthNLGP pakalpojuma
lietošanu, izvietošana Lattelecom piederošās telpās notiek saskaņā ar kopējas izvietošanas
pakalpojumiem un to līgumiem. Kopējas izvietošanas pakalpojumi tiek sniegti, ja ir tehniskas
iespējas izvietot Komersantam piederošas iekārtas Lattelecom piederošās telpās.
Lattelecom nodrošina Komersanta pilnvarotām personām iekļūšanu Lattelecom objektos vai
citās tam piederošās telpās, ja Komersantam nepieciešams piekļūt savai aparatūrai
EthNLGP pieslēguma punktā, iepriekš saskaņojot to ar Lattelecom un Lattelecom darbinieka
klātbūtnē.
Komersantam un tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir tiesības piekļūt tehniskajām telpām
un iekārtām un veikt tajā plānotos darbus darba dienās laikā no 9:00 līdz 17:00, par to
vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš paziņojot Lattelecom kontaktpersonai. Komersantam ir
tiesības nekavējoties tās pašas dienas laikā piekļūt tehniskajām telpām un iekārtām avāriju
gadījumā, piekļūšanas nepieciešamību saskaņojot ar Lattelecom pa tālruni 80009101. Ja
Komersants nenodrošina šajā punktā minēto prasību ievērošanu un/vai izpildi, Lattelecom ir
tiesības nepielaist Komersantu tehniskajām telpām un iekārtām un/vai pārtraukt darbus līdz
brīdim, kamēr Komersants izpilda šajā punktā minētās prasības.

13. Informēšanas kārtība
elektronisko sakaru tīklā

par

plānotajām

izmaiņām

Par plānotajām izmaiņām elektronisko sakaru tīklā, tai skaitā par papildu izmaksām saistībā
ar izmaiņu ieviešanu, Lattelecom, ievērojot LR normatīvajos aktos noteiktos termiņus,
saprātīgā termiņā informē Komersantu, nosūtot informāciju rakstveidā Komersanta
atbildīgajai Kontaktpersonai.

14. Pasākumi elektronisko sakaru tīklu aizsardzībai un
drošībai
Lattelecom nodrošina sava elektronisko sakaru tīkla, tajā skaitā, Objektu, aizsardzību un
drošību saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un savām komerciālajām
interesēm.
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Lattelecom un Komersants nekavējoties informē viens otru, izmantojot šī Pamatpiedāvājuma
pielikumā norādīto kontaktinformāciju, par to rīcībā nonākušu informāciju par notikušiem vai
potenciāliem elektronisko sakaru tīkla drošības apdraudējumiem, tīklu vai iekārtu neatļautu
lietošanu, kā arī par pasākumiem elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu integritātes un
savietojamības nodrošināšanai atbilstoši šajos elektronisko sakaru tīklos un elektronisko
sakaru pakalpojumu sniegšanā izmantotajām tehnoloģijām.
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Pielikums Nr.1. Elementu uzskaitījums EthNLGP pakalpojumu sniegšanai
Nr.p.k.

Piekļuves
saistība

Piekļuves veids

1

2

3

1

Nomāto
līniju gala
posms

Ethernet
nomātās līnijas
gala posms

Pakalpojums

4
EthNLGP
ierīkošanas
iespēju
novērtēšana

Aktivitāte

Aktivitātes apraksts

5
Ethernet piekļuves
(EthPP) ierīkošanas
novērtēšana

6
punkta
iespēju

Ethernet līnijas saskarnes
ierīkošanas iespēju
novērtēšana

EthNLGP
ierīkošana

Ethernet līnijas slēguma
ierīkošanas iespēju
novērtēšana
Ethernet piekļuves punkta
(EthPP) ar saskarni 10Base
ierīkošana
Ethernet piekļuves punkta
(EthPP) ar saskarni 100Base
ierīkošana
Ethernet piekļuves punkta
(EthPP) ar saskarni 1000Base
ierīkošana
Ethernet piekļuves punkta
(EthPP) ar saskarni 10GBase
ierīkošana
Ethernet līnijas saskarnes
ierīkošana
Ethernet
līnijas
slēguma
ierīkošana

Mērvienība,
aprēķina
metodoloģija

Tarifs, EUR
bez PVN

7

8

Norēķinu kārtība

9

Ethernet piekļuves punkta (EthPP)
saskarnes ierīkošanas iespēju
noskaidrošana Lattelecom
Pakalpojumu mezglā izvietotajā
datu pārraides, komutācijas vai
maršrutēšanas iekārtā, Lattelecom
tīkla attīstības projektu izpēte.
Ethernet
līnijas
saskarnes
ierīkošanas iespēju noskaidrošana
Lattelecom Pakalpojumu mezglā
izvietotajā
datu
pārraides,
komutācijas vai maršrutēšanas
iekārtā.
Tiek veikta tad, ja Ethernet
komutatorā ir vajadzīgās saskarnes.

Par punktu

77.00

Pēcapmaksa

Par punktu

46.26

Pēcapmaksa

Par
katru
EthNLGP

30.84

Pēcapmaksa

Projektēšana, ierīkošana, saskarnes
izmaksas, attiecinātā maršrutētāja
daļa.

Par
katru
EthPP punktu

365.75

Priekšapmaksa

Par
katru
EthPP punktu

365.75

Par
katru
EthPP punktu

527.75

Par
katru
EthPP punktu

1091.75

Par punktu

16.29

Priekšapmaksa

Par līniju

229.28

Priekšapmaksa

Ethernet līnijas saskarnes ierīkošana
(bez saskarnes izmaksām).
Optiskās līnijas slēguma ierīkošana,
NLGP mērīšana, mērījumu protokola
un pieņemšanas-nodošanas akta
sagatavošana.
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EthNLGP
abonēšanas
maksa

Pārraides vides pārveidotāja
(Media convertor ) ierīkošana
Ethernet piekļuves punkta
(EthPP) abonēšana
Ethernet līnijas saskarnes
abonēšana saskarne 10Base

Par iekārtu

64.78

Priekšapmaksa

Par
katru
EthPP
Par EthNLPG

0.00

Abonēšanas
maksājums
par
tekošo kalendāro
mēnesi

Par EthNLPG

27.30

Par EthNLPG

34.80

Par EthNLPG

44.28

Par līnijas km

29.94

Par katriem
100 metriem
virs 1 km

3.00

Par līnijas km

59.88

Par katriem
100 metriem
virs 1 km

6.00

Tīkla iekārtas izmantošana, tehniskā
atbalsta nodrošināšana

Par iekārtu

4.42

Ethernet līnijas saskarnes
konfigurētā ātruma maiņa

Ja nepieciešama Ethernet līnijas
saskarnes
konfigurētā
ātruma
maiņa.

Par punktu

16.29

Pēcapmaksa

Ethernet līnijas saskarnes
maiņa

Ethernet
līnijas
saskarnes
pārslēgšana
uz
citu,
NLGP
pakalpojuma darbības pārbaude.

Par punktu

145.84

Pēcapmaksa

Ethernet līnijas saskarnes
abonēšana saskarne 100Base
Ethernet līnijas saskarnes
abonēšana saskarne 1000Base
Ethernet līnijas saskarnes
abonēšana saskarne 10GBase
EthNLGP ar vienu optisko
šķiedru abonēšana
līnijas
garumam līdz 1 (vienam) km
EthNLGP ar vienu optisko
šķiedru abonēšana līnijas
garumam virs 1 (viena) km par
katriem pilniem vai nepilniem
100 m virs 1 km
EthNLGP ar divām optiskām
šķiedrām abonēšana līnijas
garumam līdz 1 (vienam) km
EthNLGP ar divām optiskām
šķiedrām abonēšana līnijas
garumam virs 1 (viena) km par
katriem pilniem vai nepilniem
100 m virs 1 km
Pārraides vides pārveidotāja
(Media convertor )
abonēšana
EthNLGP
pakalpojuma
izmaiņas

Viena
Media
uzstādīšana.
Netiek piemērota

konvertora

Ethernet
līnijas
saskarnes
attiecinātās izmaksas, maršrutētāja
uzturēšanas izmaksas, attālināta
uzraudzība.

Nomas maksa, kas ir atkarīga no
attāluma par optiskās šķiedras vai
optisko šķiedru pāri.
Optiskās
dzīslas garumu noapaļojam līdz
pilniem 100 metriem uz augšu.

27.30
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2.

Palīgprodukti

Iekārtu
izvietošana
piekļuvei
EthNLGP
pakalpojumam

Kabeļa
izvietošana
iekštelpās
piekļuvei
EthNLGP
pakalpojumam

Tehniskā izpēte

Pakalpojuma pieejamības
noskaidrošana

-

Ierīkošana

Iekārtu izvietošanas skapju
montāžas darbi telpā,
elektrobarošanas un zemējuma
punkta pieslēguma ierīkošana

Par projektu

Maksa
netiek
aprēķināta
Cena
tiek
noteikta,
pusēm
vienojoties

-

Noma

Noma

Par m2

7.11

Nomas maksa par
tekošo kalendāro
mēnesi

Maksa par iekārtu patērēto
elektrību

Strāvas slieksnis I ≤ 6A

Par kWh

Pēcapmaksa

Strāvas slieksnis I > 6A

Par kWh

Iekārtu patērētās elektroenerģijas
skaitītāja rādījuma nolasīšana

Par skaitītāju
1x mēnesī

iekārtas
tehniskās
pases dati *
elektrības
piegādātāja
tarifs
iekārtu
skapja
individuālā
skaitītāja
rādījums *
elektrības
piegādātāja
tarifs
19.92

Tehniskā izpēte

Pakalpojuma pieejamības
noskaidrošana

-

-

Ierīkošana

Kabeļa instalēšana starp
Komersanta iekārtām Lattelecom
telpās un kabeļa uzmavu vai ievadu
Lattelecom ēkā

Par projektu

Maksa
netiek
aprēķināta
Cena tiek
noteikta,
pusēm
vienojoties

Noma

Noma

Par m

0.71

50% priekšapmaksa

Pēcapmaksa

Pēcapmaksa

50% priekšapmaksa

Abonēšanas
maksājums
par
tekošo kalendāro
mēnesi
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Pielikums Nr.2. Lattelecom kontaktpersonas
Ethernet nomāto līniju gala posma pakalpojumu Līguma jautājumi, Līguma grozījumi,
informācijas nosūtīšana
Vārds, uzvārds

Ivars Tauniņš

Amats

Starpoperatoru biznesa daļas direktors

Pasta adrese

Dzirnavu 105, Rīga, LV-1011

Tālruņa numurs

67055432

Faksa numurs

67055300

E-pasta adrese

Ivars.Taunins@lattelecom.lv

Kontaktpersonas par konkrētiem Ethernet nomāto līniju gala posmu pakalpojumiem
tiek noteiktas Līgumā
Pakalpojumu bojājumu pieteikšana un piekļuves pieprasīšana avārijas darbu veikšanai
Lattelecom infrastruktūras objektos
Dienests

Korporatīvo klientu zvanu centrs (pieteikumu apstrāde
7/24)

Telefona numurs

80009101

E-pasts

TAD.Dati@Lattelecom.lv

Piekļuves pieprasīšana plānotu darbu veikšanai Lattelecom infrastruktūras objektos
Dienests

Tīklu kontroles dienests (pieteikumu apstrāde 5/8, darba
laikā 8:00 – 17:00)

E-pasts

Nmc.planning@lattelecom.lv
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Pielikums Nr.3. Ethernet nomāto līniju gala
Infrastruktūras pakalpojumu līguma paraugs

posmu

Infrastruktūras līguma parauga sākums
LĪGUMS PAR TĪKLA INFRASTRUKTŪRAS PAKALPOJUMIEM Nr. LTC-___-_________
Rīgā,

20__. gada __. ______________.

Sabiedrība
ar
ierobežotu
atbildību
„Lattelecom”,
________________________________________
personā,
kura
rīkojas
______________ pamata, turpmāk - Lattelecom, no vienas puses, un

tās
uz

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „…….”, tās _______ _______ personā, kurš rīkojas uz
_______ pamata, turpmāk - Komersants, no otras puses, abi kopā vai katrs atsevišķi tālāk
tekstā Puses, noslēdz šādu Līgumu:
1.

Līguma priekšmets

1.1. Lattelecom sniedz un Komersants lieto Lattelecom tīkla infrastruktūras pakalpojumus
(turpmāk – Infrastruktūras pakalpojumi), pamatojoties uz šo Līgumu un līgumu par katra
konkrētā infrastruktūras pakalpojuma sniegšanu (turpmāk – Pakalpojuma līgums).
1.2. Infrastruktūras pakalpojuma ietvaros Lattelecom, pamatojoties uz pušu noslēgtu
Pakalpojuma līgumu, nodod Komersantam lietošanā par samaksu Lattelecom elektronisko
sakaru tīkla infrastruktūras sastāvdaļu vai objektu, un Komersants to lieto elektronisko
sakaru pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai galalietotājam.
2.

Sadarbības kārtība

2.1. Komersants iesniedz Lattelecom priekšlikumu saņemt konkrētu Infrastruktūras
pakalpojumu. Ja pastāv attiecīgā pakalpojuma sniegšanas un Pakalpojuma līguma
noslēgšanas tehniskie un juridiskie priekšnoteikumi, Pusēm vienojoties un ievērojot šī
Līguma noteikumus, tās noslēdz Pakalpojuma līgumu par katru konkrēto Infrastruktūras
pakalpojumu.
2.2. Pakalpojuma līgums no dienas, kad tas stājas spēkā, ir šī Līguma neatņemama
sastāvdaļa.
2.3. Pakalpojuma līguma ietvaros Puses vienojas par Infrastruktūras pakalpojuma
ierīkošanas un sniegšanas kārtību noteiktā objektā vai vietā, un pušu saistībām attiecīgā
Infrastruktūras pakalpojuma ietvaros.
3.

Pušu saistības

3.1. Sniedzot un saņemot Infrastruktūras pakalpojumus, Pusēm ir saistoši šī Līguma un
Pakalpojuma līgumu noteikumi.
3.2. Komersantam bez Lattelecom iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nav atļauts nodot no šī
Līguma un/vai Pakalpojuma līguma izrietošās saistības citai personai, kas nav šī Līguma
Puse.
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3.3. Infrastruktūras elementi un citi objekti, kuri nodoti Komersanta lietošanā vai turējumā
saskaņā ar šo Līgumu un/vai Pakalpojuma līgumiem sniedzamo Infrastruktūras pakalpojumu
ietvaros, ir un paliek Lattelecom īpašums gan Pušu līgumsaistību spēkā esamības laikā, gan
arī pēc tam. Komersantam nav atļauts infrastruktūras elementus un citus objektus, kuri
nodoti Komersanta lietošanā vai turējumā saskaņā ar šo Līgumu un/vai Pakalpojuma
līgumiem sniedzamo Infrastruktūras pakalpojumu ietvaros, nodot apakšnomā vai citādi ar vai
bez atlīdzības nodot lietošanā citai personai, kas nav šī Līguma Puse, apgrūtināt ar lietu
tiesībām, jebkādā citā veidā apgrūtināt vai rīkoties ar tiem citā veidā, kā noteikts šajā Līgumā
un Pakalpojuma līgumā.
3.4. Komersants lieto Infrastruktūras pakalpojumus tādējādi, lai nenodarītu zaudējumus
Lattelecom. Lattelecom īpašuma bojājumu gadījumos Komersants atlīdzina Lattelecom
nodarītos zaudējumus likumdošanas aktos noteiktā apmērā un kārtībā.
3.5. Puses, konstatējot, ka otra Puse pārkāpj Līguma noteikumus, iesniedz otrai Pusei
atbilstošu paziņojumu, norādot konstatētos apstākļus un Līguma noteikumu pārkāpumu,
savukārt Puse, kas saņēmusi šādu otras Puses paziņojumu, sniedz rakstisku atbildi par
saņemto paziņojumu un novērš Līguma noteikumu pārkāpumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no
paziņojuma saņemšanas dienas vai citā termiņā, par kuru vienojušās Puses.
4.

Maksājumi un norēķinu kārtība

4.1. Komersants maksā par Infrastruktūras pakalpojumiem saskaņā ar Lattelecom tarifiem
vai cenām, kas noteiktas par konkrēto pakalpojumu noslēgtā Pakalpojuma līguma ietvaros.
4.2. Pušu norēķiniem tiek piemēroti šajā Līgumā noteiktie noteikumi, ja Puses attiecīgajā
Pakalpojuma līgumā nevienojas citādi.
4.3. Regulāri veicamos nemainīgos maksājumus, kas saskaņā ar Pakalpojuma līgumu
noteikti par konkrēto Infrastruktūras pakalpojumu, tai skaitā, bet ne tikai ikmēneša lietošanas
maksu, abonēšanas maksu, Komersants maksā Lattelecom vienu reizi mēnesī par tekošo
mēnesi.
4.4. Regulāri veicamos nemainīgos maksājumus par Infrastruktūras pakalpojumu aprēķina,
sākot no Infrastruktūras pakalpojuma ierīkošanas dienas līdz dienai, kad Komersants juridiski
izbeidz Infrastruktūras pakalpojuma lietošanu. Regulāri veicamos nemainīgos ikmēneša
maksājumus par nepilnu mēnesi aprēķina proporcionāli attiecīgajā nepilnajā mēnesī
sniegtajam Infrastruktūras pakalpojumu laikam, ar precizitāti līdz vienai kalendārajai dienai.
4.5. Regulāri veicamos mainīgos maksājumus par Infrastruktūras pakalpojuma ietvaros
faktiski patērētajiem resursiem un/vai pakalpojumiem, tai skaitā, bet ne tikai, par patērēto
elektroenerģiju, Komersants maksā Lattelecom atbilstoši iepriekšējā kalendārajā mēnesī
faktiski patērētajam vai saņemtajam resursu vai pakalpojumu apjomam.
4.6. Vienreizējus maksājumus, kas saskaņā ar Pakalpojuma līgumu noteikti par konkrēto
Infrastruktūras pakalpojumu, tai skaitā, bet ne tikai ierīkošanas maksu, Komersants maksā
Lattelecom priekšapmaksas veidā vai, ja tā noteikts Pakalpojuma līgumā - pēc konkrētā
pakalpojuma ierīkošanas vai pēc darbu izpildes.
4.7. Visus maksājumus Komersants veic, pamatojoties uz Lattelecom izrakstītu rēķinu, 14
(četrpadsmit) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas ar pārskaitījumu uz Lattelecom
bankas norēķinu kontu. Maksājumi uzskatāmi par veiktiem dienā, kad tie ieskaitīti Lattelecom
norēķinu kontā bankā.
4.8. Visi tarifi vai cenas Pakalpojuma līgumu ietvaros tiek norādītas Eiro bez pievienotās
vērtības nodokļa, papildus norādot pievienotās vērtības nodokļa likmi normatīvajos aktos
noteiktās likmes apmērā un lielumu Eiro, kā arī kopējo maksājamo summu. Izrakstot rēķinus,
Puse norāda pievienotās vērtības nodokli LR normatīvajos aktos noteiktās likmes apmērā.
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4.9. Ja Komersants nokavē kādu no Pakalpojuma līguma izrietošu maksājumu, tad
Komersants maksā Lattelecom nokavējuma procentus 0,05% apmērā no nesamaksātās
summas par katru nokavējuma dienu.
4.10. Saņemtos maksājumus pirmkārt ieskaita nokavējuma procentu dzēšanai. Nokavējuma
procentu un Līgumā vai Pakalpojuma līgumā noteiktajos gadījumos maksājamā līgumsoda
samaksa neatbrīvo Komersantu no Līgumā vai Pakalpojuma līgumā paredzēto saistību
izpildes. Samaksātās nokavējuma procentu un līgumsoda naudas summas neieskaita
zaudējumu atlīdzībā.
4.11. Komersants var iesniegt Pretenzijas par maksājamo summu saskaņā ar Pakalpojuma
līgumiem rakstiski, 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas. Ja
līdz rēķina apmaksas termiņam Puses nav vienojušās par apmaksājamo summu, tiek
apmaksāta rēķina neapstrīdētā daļa. Pēc vienošanās panākšanas neapmaksātā summa, ja
tāda ir, tiek iekļauta nākamā norēķinu perioda rēķinā. Ja Komersants neiesniedz pretenziju
šajā punktā noteiktajā termiņā, tad pēc tā notecējuma uzskatāms, ka Komersantam
pretenziju par maksājamo summu konkrētajā norēķinu periodā nav.
4.12. Pakalpojuma neizmantošana no Lattelecom neatkarīgu iemeslu dēļ nevar būt par
pamatu maksājumu pārtraukšanai par attiecīgo pakalpojumu.
5.

Tarifu un cenu grozīšanas kārtība

5.1. Lattelecom ir tiesības Līguma darbības laikā vienpusēji veikt Infrastruktūras pakalpojumu
tarifu un/vai cenu izmaiņas, rakstiski paziņojot Komersantam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit)
dienas iepriekš.
5.2. Tarifu paaugstināšanas gadījumā Komersantam ir tiesības vienpusēji atkāpties no
Līguma vai attiecīgā Pakalpojuma līguma, kura ietvaros tarifs vai cena paaugstināts, sākot ar
paaugstinātā tarifa vai cenas piemērošanas dienu, nemaksājot līgumsodu, kurš Pakalpojuma
līgumā noteikts, ja Komersants vienpusēji izbeidz attiecīgā pakalpojuma lietošanu pirms
noteiktā minimālā pakalpojuma sniegšanas termiņa notecējuma. Komersantam par Līguma
vai attiecīgā Pakalpojuma līguma izbeigšanu rakstiski jāpaziņo ne vēlāk kā cenu vai tarifu
paaugstinājuma dienā.
5.3. Infrastruktūras pakalpojumu cenas var tikt grozītas, pusēm vienojoties, kā arī vienpusējā
kārtībā, ja tas noteikts Pakalpojuma līgumā.
6.

Līguma termiņš, izbeigšana un vienpusēja atkāpšanās no Līguma

6.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir noslēgts uz nenoteiktu
laiku.
6.2. Pakalpojuma līguma ietvaros Puses var noteikt konkrētā Infrastruktūras pakalpojuma
sniegšanas minimālo termiņu un līgumsoda apmēru, kurš jāmaksā Komersantam, vienpusēji
izbeidzot attiecīgā pakalpojuma lietošanu pirms noteiktā minimālā pakalpojuma sniegšanas
termiņa notecējuma, un gadījumos, kad Pakalpojuma līgums un/vai Līgums pirms noteiktā
minimālā attiecīgā pakalpojuma sniegšanas termiņa notecējuma tiek izbeigts sakarā ar
Komersanta pieļautu līgumsaistību pārkāpumu.
6.3. Puses var izbeigt Līgumu, par to rakstiski vienojoties. Ierosinājumu par Līguma
izbeigšanu Puse - izbeigšanas ierosinātāja, iesniedz vismaz 1 (vienu) kalendāro mēnesi
iepriekš.
6.4. Līgums izbeidzas pats no sevis pēc viena kalendārā gada, skaitot no dienas, kad
notecējis termiņš vai jebkāda pamata dēļ izbeigti visi pamatojoties uz šo Līgumu noslēgtie
Pakalpojuma līgumi.
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6.5. Katrai Pusei ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski paziņojot otrai Pusei
vismaz 1 (vienu) kalendāro mēnesi iepriekš, ja:
6.5.1. otra Puse ir ar tiesas nolēmumu ir atzīta par maksātnespējīgu, vai ir uzsākta tās
likvidācija (izņemot reorganizāciju);
6.5.2. otrai Pusei beidzas komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē izsniegtās licences vai
vispārējās atļaujas darbības termiņš un tas netiek pagarināts un/vai netiek izsniegta jauna
šāda vispārējā atļauja;
6.5.3. otra Puse pārkāpusi Līguma noteikumus un Līgumā noteiktajā vai citā termiņā, par
kuru Puses vienojušās, nav novērsusi konstatēto pārkāpumu;
6.5.4. nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 60 (sešdesmit) kalendāra dienas pēc
kārtas.
6.6. Lattelecom var vienpusēji nekavējoties atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot
Komersantam, ja:
6.6.1. Komersants bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nodevis trešajai personai
infrastruktūras elementu vai objektu, kuru Komersants lieto saskaņā ar Līgumu vai
Pakalpojuma līgumu, un nav novērsis šo pārkāpumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no
Lattelecom paziņojuma saņemšanas dienas vai citā termiņā, par kuru vienojušās Puses;
6.6.2. Komersants nokavējis pamatojoties uz Pakalpojuma līgumu veicamu maksājumu, par
kuru nav iesniedzis pretenziju Līgumā noteiktā kārtībā, vai apstrīdētā rēķina neapstrīdētās
daļas samaksu, un nav to samaksājis 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Lattelecom paziņojuma
saņemšanas dienas vai citā termiņā, par kuru vienojušās Puses.
6.7. Ja kāda no Pusēm šajā Līgumā noteiktajā kārtībā izbeidz Līgumu, līdz ar to tiek izbeigti
arī visi pamatojoties uz šo Līgumu noslēgtie Pakalpojuma līgumi. Ja kāda no Pusēm izbeidz
Pakalpojuma līgumu, līdz ar to tiek izbeigti visi pakalpojumi, kuri tikuši sniegti attiecīgā
Pakalpojuma līguma ietvaros.
6.8. Lattelecom var vienpusēji atkāpties no Līguma, konkrēta Pakalpojuma līguma un/vai
Pakalpojuma pieteikuma pēc minimālā termiņa notecējuma, ja tas kalpo Lattelecom
interesēm, par to rakstveidā paziņojot Komersantam vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš,
šo termiņu skaitot no paziņojuma nosūtīšanas dienas.
6.9. Komersants var vienpusēji atkāpties no Līguma, konkrēta Pakalpojuma līguma un/vai
Pakalpojuma pieteikuma, ja tas kalpo Komersanta interesēm, par to rakstveidā
paziņojot Lattelecom vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, šo termiņu skaitot no
paziņojuma nosūtīšanas dienas. Pakalpojuma līgumā var tikt noteikti vienpusējas
atkāpšanās ierobežojumi Pakalpojuma sniegšanas minimālā termiņa laikā, un tādā gadījumā
pusēm jāievēro Pakalpojuma līguma noteikumi.
6.10.Pakalpojuma līgums un/vai konkrēts tā ietvaros sniegts pakalpojums tiek izbeigts, ja
gājis bojā infrastruktūras objekts, kas šī pakalpojuma ietvaros nodots lietošanā
Komersantam, vai attiecīgais objekts ir tādā mērā bojāts, ka nav iespējama attiecīgā
pakalpojuma sniegšana un objekta atjaunošana prasa nesamērīgus ieguldījumus.
6.11. Puses var noteikt papildus citus nosacījumus Pakalpojuma līguma izbeigšanai, sakarā
ar konkrētā Infrastruktūras pakalpojuma specifiku vai citiem apstākļiem.
6.12. Līgumsaistības par izbeigtām uzskatāmas tad, kad Puses pilnībā izpildījušas visas no
Līguma un attiecīgā Pakalpojuma līguma izrietošos saistības un nokārtojušas visus Līgumā
noteiktos maksājumus.
7.

Nepārvarama vara
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7.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja
tā notikusi tādu apstākļu rezultātā, kurus Puse nav spējīgs paredzēt un/vai kontrolēt ar
samērīgiem līdzekļiem, ieskaitot, bet ne tikai, saistību izpildes neiespējamību, kas radusies
ugunsgrēka, plūdu, vētras, streiku, dabas katastrofu, sprādzienu, kara, nemieru, neieskaitot
ražošanas strīdus, ļaunprātīgu bojājumu, izmaiņu normatīvajos aktos, kā arī valdības vai
citas valsts institūcijas normatīvo aktu un lēmumu rezultātā.
7.2. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos Puse, kura uz tiem atsaucas, ne vēlāk kā
3 (trīs) kalendāra dienu laikā no brīža, kad tas kļuvis iespējams, rakstiski paziņo otrai Pusei.
Ja Puse norādītajā termiņā nav paziņojusi otrai Pusei par šo apstākļu iestāšanos, tad viņam
nav tiesības ar šiem apstākļiem attaisnot savu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.
8.

Piemērojamās tiesības un strīdu izšķiršana

8.1. Līguma un Pakalpojuma līgumu izpildē un iztulkošanā tiek piemēroti Latvijas Republikā
spēkā esošie tiesību akti.
8.2. Strīdi, kas var rasties vai rodas no vai sakarā ar Līgumu vai Pakalpojuma līgumiem, tiek
risināti pārrunu ceļā, bet, ja tādējādi nav iespējams panākt abām Pusēm pieņemamu
risinājumu, strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.

Konfidencialitāte

9.1. Līguma ietvaros par konfidenciālu informāciju, turpmāk - Konfidenciāla informācija, tiek
uzskatīta visa informācija vai dati, kas attiecas uz otras Puses komercdarbību, neatkarīgi no
to fiksēšanas veida, tai skaitā, bet ne tikai informācija un dati attiecībā uz otras Puses
darbību, abonentiem, sadarbības partneriem, procesiem, plāniem, nodomiem, informāciju
par produktiem, zinātību (know-how), tirdzniecības noslēpumiem, programmatūru,
datorprogrammām, avota un pirmkodiem, specifikācijām, tirgus iespējām, Komersantu un
biznesa lietām, pakalpojumu tarifikāciju un inženiertehniskajiem datiem.
9.2. Pusēm ir šādi pienākumi informācijas konfidencialitātes saglabāšanai Līguma ietvaros:
9.2.1. neizmantot to jebkādai komerciāla rakstura lietošanai savā vai jebkuras citas
personas, kas nav šī Līguma Puse, labā, citādi, kā vien ar otru Pusi saskaņotā veidā;
9.2.2. neizpaust to ne saviem darbiniekiem, ne citām personām, izņemot tos darbiniekus,
amatpersonas, profesionālos konsultantus, personas un/vai institūcijas, kurām tā jāzina
Līguma izpildes labā;
9.2.3. uzņemties atbildību par Līguma konfidencialitātes noteikumu ievērošanu no savu
darbinieku, amatpersonu vai konsultantu puses, kuriem Konfidenciālā informācija izpausta
atbilstoši iepriekš minētajam punktam;
9.2.4. piemērot otras Puses Konfidenciālajai informācijai ne mazākus drošības pasākumus
un rūpības pakāpi, kā to, ko Puse saskaņā ar Līgumu piemēro savai konfidenciālajai vai tai
pieskaitāmajai informācijai.
9.3. Konfidencialitātes paliek spēkā 5 (piecus) gadus pēc Līguma darbības beigām.
10.

Dokumentu un informācijas aprite

10.1. Jebkurš ar Līgumu saistīts dokuments, tai skaitā, bet ne tikai, priekšlikums,
Pakalpojuma līgums, Pakalpojuma pasūtījums, pretenzija, paziņojumu, lai tas būtu spēkā,
tiek noformēts rakstiski.
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10.2. Ar Līgumu saistītos dokumentus Puses nosūta otras Puses kontaktpersonai. Pusēm ir
tiesības vienpusēji grozīt kontaktpersonu sarakstu, rakstveidā par grozījumiem informējot
otru Pusi.
Kontaktpersonas no Lattelecom puses ir: ……………………………………………..;
Kontaktpersonas no Komersanta puses ir:……………………………………………...
10.3. Jebkuri ar Līgumu saistītie dokumenti tiks uzskatīti par nosūtītiem un saņemtiem, ja tie
ir nosūtīti šādi:
10.3.1. dokumenti pa pastu nosūtāmi ierakstītās vēstulēs un tiks uzskatīti par saņemtiem pēc
3 (trīs) kalendāra dienām no to izsūtīšanas dienas;
10.3.2. dokumenti, kas nosūtīti ar kurjeru, tiks uzskatīti par saņemtiem, ja nosūtītājam ir
rakstisks apliecinājums vai atzīme par dokumenta saņemšanu.
Pusei, kura apgalvo pretējo, tas ir jāpamato.
11.

Citi noteikumi

11.1. Puses apliecina, ka viņām ir visas attiecīgās tiesības, lai noslēgtu Līgumu un uzņemtos
tajā noteiktās saistības.
11.2. Katra Puse apņemas rakstiski informēt otru Pusi par izmaiņām nosaukumā, juridiskajā
adresē un citos rekvizītos, kā arī par citiem apstākļiem, kas var ietekmēt Līguma vai
Pakalpojuma līgumu saistību izpildi, 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu izmaiņu vai apstākļu
spēkā stāšanās vai atklāšanas dienas.
11.3. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums un Pakalpojuma līgumi paliek spēkā un to
noteikumi ir saistoši attiecīgās Puses saistību pārņēmējam.
11.4. Līguma grozījumi un pielikumi ir spēkā tikai tad, ja tie ir sagatavoti rakstiski un abu
Pušu parakstīti, izņemot, ja Līgumā noteikts savādāk.
11.5. Pretrunu gadījumā starp Līguma un Pakalpojuma līgumu noteikumiem Pakalpojuma
līgumu noteikumi ir noteicošie. Jautājumos, kas nav atrunāti Pakalpojuma līgumos, Puses
rīkojas saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
11.6. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā un ar to saistītajos Pakalpojuma līgumos,
Puses vadās pēc likumdošanas aktu normām
11.7. Līgums sagatavots un izvietots uz …. lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros ar
vienādu juridisku spēku, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
12.

Pušu rekvizīti un paraksti

Lattelecom:

Komersants:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Lattelecom”
Juridiskā adrese Dzirnavu iela 105,
Rīga, LV-1011
PVN maks. reģ. Nr.LV40003052786
Banka: A/S «Hansabanka»
Kods: HABALV22
Konta Nr. LV05HABA000140X040000

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „…….”
Juridiskā adrese
PVN maks. reģ. Nr.
Banka:
Kods:
Konta Nr.:
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_________________________________

_________________________________

Rīgā, 20__.gada __. _______________.

Rīgā, 20__.gada __. _______________.

Infrastruktūras līguma parauga beigas
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Pielikums Nr.4. Ethernet nomāto
pakalpojumu līguma paraugs

līniju

gala

posmu

Ethernet nomāto līniju gala posma līguma parauga sākums
PAKALPOJUMA „ETHERNET NOMĀTO LĪNIJU GALA POSMS”
LĪGUMS
________
Rīgā,

Nr.

LTC

-___-

20___. gada __. __________

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lattelecom”, tās _______________________
_________________ personā, kura rīkojas uz ______________ pamata, turpmāk Lattelecom, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „…….”, tās _______ _______ personā, kurš rīkojas uz
_______ pamata, turpmāk - Komersants, no otras puses, abi kopā vai katrs atsevišķi tālāk
tekstā Puses, noslēdz šādu Pakalpojuma līgumu:
1. Pakalpojuma līguma priekšmets
1.1. Lattelecom, izmantojot tā elektronisko sakaru tīkla resursus, sniedz Komersantam
pakalpojumu „Ethernet nomāto līniju gala posms” (turpmāk tekstā – Pakalpojums), kura
ietvaros Lattelecom nodod un Komersants pieņem lietošanā par samaksu Ethernet nomātās
līnijas gala posmu.
1.2. Pakalpojums tiek nodots Komersanta lietošanā par samaksu, pamatojoties uz abpusēji
parakstītu Pakalpojuma pieteikumu, kas noformēts saskaņā ar Pakalpojuma līguma
Pielikumā Nr.2 norādīto paraugu (turpmāk – Pakalpojuma pieteikums).
1.3. Saņemot Pakalpojumu, puses ievēro šī Pakalpojuma līguma un Līguma par tīkla
infrastruktūras pakalpojumiem Nr. LTC-____-________ (turpmāk tekstā – Līgums par
infrastruktūras pakalpojumiem) noteikumus. Šis Pakalpojuma līgums ir Līguma par tīkla
infrastruktūras pakalpojumiem neatņemama sastāvdaļa.
2. Pakalpojuma līgumā lietoti šādi termini un to saīsinājumi:
2.1. Nomātā līnija ir publiskajā elektronisko sakaru tīklā nodalīts vai izveidots pastāvīgs un
simetrisks sakaru kanāls vai savienojums signālu pārraidei starp diviem publiskā elektronisko
sakaru tīkla pieslēguma punktiem bez pakešu sāncensības.
2.2. Ethertnet nomātās līnijas gala posms (turpmāk tekstā – EthNLGP) ir posms no
Pieslēguma punkta pakalpojuma lietotāja telpās līdz tuvākajam Pieslēguma punktam
Lattelecom piekļuves mezglā (Piekļuves mezgls turpmāk tekstā PM), kurā pieejams Ethernet
pakalpojums un ir iespējas nodrošināt Komersanta pieprasīto Ethernet piekļuves punkta
saskarni un Ethernet līnijas saskarni.
2.3. Ethernet piekļuves punkts (turpmāk tekstā – EthPP) ir Lattelecom noteikts fizisks
pieslēguma punkts tīkla komutatīvajā iekārtā Lattelecom PM no kura Komersants var piekļūt
EthNLGP pakalpojumam. Ethernet piekļuves punkts PM vienlaicīgi ir EthNLGP pakalpojuma
atbildības robeža.
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2.4. Pieslēguma punkts pakalpojuma lietotāja telpās (turpmāk tekstā – PPPLT) ir vai nu
pārraides vides pārveidotāja (turpmāk tekstā - MC (Media Converter)) saskarne vai optiskais
slēgpanelis (turpmāk tekstā ODF).
2.5. Nomāto līniju gala posma (NLGP) pakalpojums regulēts vairumtirdzniecības
pakalpojums, kas tiek sniegts Komersantiem saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas (SPRK) 2015. gada 20. augusta lēmumu Nr.120 „Par sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Lattelecom” būtisku ietekmi vairumtirdzniecības līmeņa augstas
kvalitātes piekļuves fiksētā vietā tirgū”.
2.6. Piekļuves tīkls ir publiskā elektronisko sakaru tīkla daļa no PM ODF līdz ODF
pakalpojuma lietotāja telpās.
3. Pakalpojuma līguma termiņš
3.1. Pakalpojuma līgums stājas spēkā 20__. gada „____” _________________ un ir noslēgts
uz nenoteiktu laiku. Pakalpojuma līgums izbeidzas pats no sevis pēc viena kalendārā gada,
skaitot no dienas, kad notecējis termiņš vai jebkāda pamata dēļ izbeigta Pakalpojuma
sniegšana saskaņā ar visiem, pamatojoties uz šo Pakalpojuma līgumu noslēgtajiem,
Pakalpojuma pieteikumiem.
3.2. Pakalpojuma minimālais sniegšanas termiņš saskaņā ar katru Pakalpojuma pieteikumu
ir 1 (viens) gads, skaitot no Pakalpojuma ierīkošanas dienas. Ja vismaz 30 (trīsdesmit)
dienas pirms minimālā termiņa notecējuma Komersants rakstveidā nepaziņo Lattelecom par
nolūku pēc minimālā termiņa notecējuma Pakalpojumu saskaņā ar attiecīgo Pakalpojuma
pieteikumu turpmāk nesaņemt, tad Pakalpojuma sniegšanas termiņš saskaņā ar attiecīgo
Pakalpojuma pieteikumu tiek noteikts uz nenoteiktu laiku, ja puses nevienojas par citu
attiecīgā Pakalpojuma sniegšanas termiņu.
3.3. Izbeidzoties līgumattiecībām, neatkarīgi no Pakalpojuma līguma izbeigšanās pamata, kā
arī izbeidzot Pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar konkrētu Pakalpojuma pieteikumu,
Pakalpojuma sniegšana tiek izbeigta Pakalpojuma sniegšanas termiņa pēdējā dienā vai
Pakalpojuma līguma izbeigšanās dienā.
3.4. Līguma attiecības par pabeigtām atzīstamas tad, kad Puses izpildījušas visas
savstarpējās saistības un starp tām pilnīgi nokārtoti visi Pakalpojuma līgumā un Līgumā par
infrastruktūras pakalpojumiem noteiktie maksājumi.
4. Pakalpojuma pieteikšanas kārtība un piegāde
4.1. Komersants katram Pakalpojumam piesaka ierīkošanas iespēju izpēti, iesniedzot
Lattelecom aizpildītu un parakstītu Pakalpojuma ierīkošanas iespēju novērtēšanas
pieteikumu (Pielikums Nr. 1). Abpusēji parakstītais Pakalpojuma ierīkošanas iespēju
novērtēšanas pieteikums kļūst par Pakalpojuma līguma neatņemamu sastāvdaļu.
4.2. Komersantam EthNLGP pakalpojuma resursi tiek rezervēti uz 30 (trīsdesmit) dienām.
Šajā laikā Komersants noformē un paraksta Pakalpojuma ierīkošanas pieteikumu, kas stājas
spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un pēc tā abpusējas parakstīšanas kļūst par
Pakalpojuma līguma neatņemamu sastāvdaļu.
4.3. Pakalpojuma ierīkošanas termiņa grozījumus, ja tādi nepieciešami, jebkura no pusēm
piesaka rakstveidā ne vēlāk kā piecas (5) dienas pirms Pakalpojuma pieteikumā noteiktā
Pakalpojuma ierīkošanas termiņa. Ja puses vienojas par Pakalpojuma ierīkošanas termiņa
grozījumiem, tas tiek apstiprināts rakstiski (vēstule) ar abu pušu parakstiem.
4.4. Atbilstoši Pakalpojuma ierīkošanas pieteikumā norādītajiem parametriem un
Pakalpojuma līguma noteikumiem, Pakalpojums tiek ierīkots līdz tuvākajam Lattelecom
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Piekļuves mezglam, kurā iespējams izveidot EthPP. Lattelecom patur sev tiesības noteikt
Pakalpojuma vajadzībām izmantojamo pieslēguma punktu. Pakalpojums tiek uzskatīts par
ierīkotu, sākot ar Pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas
brīdi.
4.5. Komersants 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Pakalpojuma ierīkošanas dienas,
pārbauda Pakalpojuma darbību un, ja Pakalpojuma darbība nav atbilstoša Pakalpojuma
līgumā noteiktajiem kvalitātes standartiem, rakstveidā iesniedz pretenziju. Ja Komersants
pretenziju minētajā termiņā nav iesniedzis, uzskatāms, ka Komersantam nav pretenziju par
Pakalpojuma ierīkošanu un darbību.
4.6. Komersants nodrošina piekļuvi no sava tīkla līdz atbilstošajam Lattelecom publiskā
elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktam, tas ir, EthPP. Par šīs piekļuves risinājumu un
izbūvi, ja tāda nepieciešama, puses vienojas atsevišķi rakstveidā.
4.7. Ja Pakalpojuma saņemšana vai izmantošana nav iespējama Komersanta vainas dēļ
(nav nodrošināts maģistrālais posms, citi iemesli), tad norēķinu sākuma datums ir datums,
par kuru Puses ir vienojušās Pakalpojuma pieteikumā.
4.8. Pakalpojuma ierīkošanas darbi notiek Pakalpojuma ierīkošanas pieteikumā norādītājā
termiņā.
4.9. Pakalpojuma pārvietošana pēc Komersanta pieprasījuma, tiek realizēta kā jauna
Pakalpojuma ierīkošana, kas jāpiesaka šajā Pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā, un
pārvietojamā pakalpojuma noņemšana.
4.10. Sākotnējā Pakalpojuma un pārvietotā Pakalpojuma kopējam Pakalpojuma sniegšanas
ilgumam jābūt ne mazākam par 1 (vienu ) gadu.
4.11. Pakalpojuma pārvietošanas gadījumā netiek aprēķināts Līgumsods par pakalpojuma
pārtraukšanu pirms termiņa, ja tiek ievērots punkta 4.10. nosacījums.
5. Lattelecom tiesības un pienākumi
5.1. Lattelecom sniedz Komersantam Pakalpojumu saskaņā ar Pakalpojuma pieteikumu un
šo Pakalpojuma līgumu.
5.2. Lattelecom apliecina, ka Komersants var lietot Pakalpojuma ietvaros viņam nodoto
EthNLGP Pakalpojuma līgumā paredzētajiem mērķiem visā Pakalpojuma un attiecīgā
Pakalpojuma pieteikuma spēkā esamības laikā, bez traucējuma no Lattelecom puses.
5.3. Lattelecom apņemas, ka Lattelecom darbinieks ievēros saprātīgas drošības prasības, ar
kurām viņš tiks iepazīstināts, ierodoties Komersanta objektos vai citās tam piederošās
telpās, lai pildītu Pakalpojuma līgumā noteiktās saistības; neaizskart un bez Komersanta
rakstveida piekrišanas neremontēt un nekādā veidā nepārveidot Komersanta elektronisko
sakaru iekārtas.
5.4. Lattelecom apņemas vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš brīdināt Komersantu par
jebkādām ierosinātajām izmaiņām tīklā, interfeisā, Pakalpojuma vadības un uzturēšanas
veidā, ja šīs izmaiņas ietekmē Komersantam sniegto Pakalpojumu.
5.5. Ja Komersanta iekārtas rada traucējumus Lattelecom elektronisko sakaru tīkla darbībai
un/vai pakalpojumiem un ja Komersants pats neizslēdz iekārtas pēc attiecīga pieprasījuma
saņemšanas, Lattelecom ir tiesības, paziņojot Komersantam, atslēgt Komersanta iekārtas no
elektronisko sakaru tīkla, vai pielietot citus samērīgus līdzekļus Komersanta rīcības
ierobežošanai, lai aizsargātu citus elektronisko sakaru pakalpojumus Lattelecom publiskajā
fiksētajā elektronisko sakaru tīklā, ieskaitot konkrētā Pakalpojuma pārtraukšanu līdz
pārkāpuma novēršanai.
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5.6. „Tīkla profilaktisko darbu logs” ir Lattelecom noteikti laiki, kad Lattelecom veic vai var
veikt tīkla darbības profilaktiskos darbus un kuros iespējami EthNLGP pakalpojumu
traucējumi. Lattelecom paziņo Komersantam par „Tīkla profilaktisko darbu loga” laikiem un
datumiem vismaz vienu mēnesi iepriekš.
5.7. Lattelecom tiesīgs mainīt „Tīkla profilaktisko darbu loga” laikus un datumus vienu mēnesi
iepriekš brīdinot par to Komersantu, bet ne biežāk ka vienu reizi mēnesī.
5.8. Par jebkādiem iespējamiem pakalpojuma darbības traucējumiem, kas varētu rasties
”Tīkla profilaktisko darbu loga” laikā, Lattelecom iepriekš nav jābrīdina Komersantu.
5.9. Lattelecom ir tiesības pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu uzturēšanas, remonta vai
profilakses darbu veikšanai ārpus „Tīkla profilaktisko darbu loga” laikiem, iepriekš rakstveidā
informējot Komersantu vismaz 3 (trīs) kalendārās dienas iepriekš.
5.10. Profilakses darbu veikšanas gadījumos Lattelecom rūpējas par to, lai Pakalpojuma
pārtraukumi radītu minimālus traucējumus Komersantam un tiktu novērsti iespējami īsā laikā.
5.11. Ārkārtas gadījumos (avārijas, optisko kabeļu pārrāvumi, utml.) gadījumā Lattelecom
brīdina Komersantu telefoniski, tiklīdz tas kļūst iespējams, un iespēju robežās visīsākajos
termiņos veic pasākumus avārijas un to seku novēršanā un/vai samazināšanā.
5.12. Lattelecom ir tiesības pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu un/vai atslēgt Komersanta
iekārtas no publiskā elektronisko sakaru tīkla, ja Komersants nav veicis samaksu par
pakalpojumu Pakalpojuma līgumā vai Līgumā par infrastruktūras pakalpojumiem noteiktajā
termiņā.
6. Komersanta tiesības un pienākumi
6.1. Komersantam ir tiesības lietot Pakalpojuma ietvaros lietošanā saņemto EthNLGP, uz tā
pamata sniedzot nomāto līniju minimālās kopās pakalpojumus, gūstot no tā lietošanas visu
iespējamo labumu, kādu no tā var sagaidīt, sākot no Pakalpojuma ierīkošanas dienas.
6.2. Komersants apņemas, lietojot Pakalpojumu, neizraisīt Lattelecom publiskā fiksētā
elektronisko sakaru tīkla vispārējās darbības pasliktināšanos, Lattelecom sniegto
elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas pārtraukumus vai kvalitātes pazemināšanos.
Pēc Lattelecom brīdinājuma saņemšanas par minētajiem apstākļiem Komersants veic
efektīvas darbības, lai nodrošinātu šajā punktā noteikto saistību izpildi.
6.3. Komersantam nav tiesību Lattelecom īpašumā esošo Pakalpojuma pieslēguma
aparatūru pārdot, iznomāt vai kā citādi nodot trešajai personai, kā arī mainīt aparatūras vai
tās konfigurācijas parametrus bez Lattelecom rakstveida atļaujas.
6.4. Komersants uz sava rēķina nodrošina pakalpojuma pieslēguma aparatūru ar
elektrobarošanu, telpu un mikroklimatu galalietotāja pusē.
6.5. Komersants apņemas uzturēt vietu, kurā tiek uzstādīta Pakalpojuma pieslēguma
aparatūra, atbilstoši galiekārtas tehniskajām prasībām, kā arī apņemas sadarboties ar
Lattelecom gadījumos, kad nepieciešams veikt Pakalpojuma pieslēguma aparatūras
ierīkošanu, apkalpošanu vai remontu.
6.6. Komersants ir materiāli atbildīgs par jebkuriem galalietotāja telpās uzstādītās un
Lattelecom īpašumā esošās Pakalpojuma pieslēguma aparatūras bojājumiem, kas radušies
Komersanta vai trešās personas vainas dēļ, kā arī par aparatūras pazušanu vai bojāeju. Ja
aparatūra ir pazudusi, gājusi bojā vai bojāta, Komersants apņemas segt ar to saistītos
zaudējumus un samaksāt Lattelecom izrakstīto rēķinu par aparatūras remontu vai maiņu.
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6.7. Komersantam ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma termiņa beigām vai tās
vienpusējas izbeigšanas nodot Lattelecom Pakalpojuma pieslēguma aparatūru labā tehniskā
stāvoklī vai samaksāt Lattelecom aparatūras vērtību vai tās remonta izdevumus.
6.8. Komersants nodrošina Lattelecom darbiniekam iespēju iekļūt Komersanta vai nomātas
līnijas galalietotāja telpās, ja Komersants tādas īrē savas iekārtas izvietošanai, un pieeju tā
elektronisko sakaru iekārtām, Pakalpojuma ierīkošanas, bojājumu novēršanas, iekārtu
apkopes vajadzībām.
6.9. Komersants apņemas iepazīstināt Lattelecom ar drošības prasībām, kas jāievēro
Lattelecom, ierodoties pie Komersanta tā objektos vai citās telpās, kurās izvietotas
elektronisko sakaru iekārtas.
6.10. Komersants apņemas pieteikt Pakalpojuma bojājumu Pakalpojuma līgumā noteiktajā
kārtībā.
7. Maksa par Pakalpojumu un norēķinu kārtība
7.1. Komersants maksā Lattelecom par Pakalpojumu:
7.1.1. Vienreizēju maksājumu – maksu par ierīkošanas iespēju novērtēšanu un pakalpojuma
ierīkošanas maksu saskaņā ar Pakalpojuma tarifiem. EthNLGP pakalpojumu ierīkošanai tiek
prasīta priekšapmaksa.
7.1.2. Ikmēneša abonēšanas maksu saskaņā ar Pakalpojuma tarifiem.
7.2. Norēķinus par Pakalpojumu Komersants veic Līgumā par tīkla infrastruktūras
pakalpojumiem noteiktajā kārtībā.
7.3. Pakalpojuma ierīkošanas maksa tiek iekļauta tuvākā norēķinu perioda rēķinā. Visus
maksājumus Komersants veic, pamatojoties uz Lattelecom izrakstītu rēķinu, 14 (četrpadsmit)
dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas ar pārskaitījumu uz Lattelecom bankas norēķinu
kontu. Maksājumi uzskatāmi par veiktiem dienā, kad tie ieskaitīti Lattelecom norēķinu kontā
bankā. Puses vienojas, ka rēķini var tikt sagatavoti, autorizēti un nosūtīti elektroniski
atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” 7. panta un Elektronisko dokumentu likuma 3. panta
otrās daļas prasībām, ievērojot Līgumā noteikto rēķinu sagatavošanas un apmaiņas kārtību.
Rēķina izrakstīšanas dienā tas tiek nosūtīts Komersantam uz Komersanta elektroniskā pasta
adresi__________________. Komersantam ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt
Lattelecom par elektroniskā pasta adreses maiņu.
7.4. Pakalpojuma ikmēneša abonēšanas maksu aprēķina sākot ar Pakalpojuma ierīkošanas
dienu. Ikmēneša abonēšanas maksu aprēķina līdz Pakalpojuma sniegšanas izbeigšanas
dienai.
7.5. Ja Pakalpojuma ierīkošanas vai Pakalpojuma sniegšanas izbeigšanas diena nesakrīt
attiecīgi ar mēneša pirmo vai pēdējo mēneša dienu, Pakalpojuma abonēšanas maksa tiek
aprēķināta par faktisko Pakalpojuma nodrošināšanas dienu skaitu attiecīgajā mēnesī, pēc
formulas:

Nepilna mēneša lietošanas maksa 

mēneša lietošanas maksa  faktisko dienu skaits
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7.6. Pakalpojuma tarifi un cenas tiek grozīti Līgumā par tīkla infrastruktūras pakalpojumiem
noteiktā kārtībā.
7.7. Lattelecom ir tiesības pieprasīt Pakalpojuma ierīkošanas maksas priekšapmaksu vai
saistību izpildes nodrošinājumu naudas iemaksas veidā pirms Pakalpojuma sniegšanas, ja
Komersants pieļāvis maksājuma kavējumu par kādu no Lattelecom sniegtiem
pakalpojumiem.
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8. Pakalpojuma līguma izbeigšanas noteikumi un soda sankcijas
8.1. Šis Pakalpojuma līgums var tikt izbeigts, t.sk., arī vienpusēji atkāpjoties, saskaņā ar
Līguma par tīkla infrastruktūras pakalpojumiem noteiktajiem Pakalpojuma līguma
izbeigšanas, vienpusējas atkāpšanās nosacījumiem un kārtību, kā arī ievērojot šajā
Pakalpojuma līgumā noteikto.
8.2. Par Pakalpojuma līgumā noteikto saistību neizpildi tiek piemērotas Līgumā par tīkla
infrastruktūras pakalpojumiem, kā arī šajā Pakalpojuma līgumā noteiktās sankcijas.
8.3. Ja Komersants atsakās no Pakalpojuma vai Pakalpojuma sniegšana Komersantam tiek
pārtraukta viņa vainas dēļ pirms minimālā Pakalpojuma abonēšanas termiņa beigām, tad
Komersants maksā Lattelecom līgumsodu 100% (simts) apmērā no attiecīgā izbeigtā
Pakalpojuma ikmēneša abonēšanas maksas summas par laiku no Pakalpojuma sniegšanas
izbeigšanas dienas līdz attiecīgā Pakalpojuma minimālā sniegšanas termiņa beigām.
8.4. Pēc minimālā Pakalpojuma sniegšanas termiņa notecējuma Komersantam ir tiesības
vienpusēji atkāpties no Pakalpojuma pieteikuma, vismaz 1 (vienu) kalendāro mēnesi iepriekš
rakstveidā paziņojot Lattelecom. Saņemot no Komersanta rakstveida pieteikumu par
Pakalpojuma pieteikuma izbeigšanu, Lattelecom izbeidz Pakalpojuma sniegšanu
Komersanta norādītajā termiņā.
8.5. Ja Komersants atsauc Pakalpojuma ierīkošanu pēc Pakalpojuma pieteikuma abpusējas
parakstīšanas, bet pirms attiecīgā Pakalpojuma ierīkošanas, tad Komersants maksā
Lattelecom līgumsodu vienreizējas Pakalpojuma ierīkošanas maksas apmērā.
8.6. Ja pārvietošanas dēļ noņemtā Pakalpojuma un no jauna ierīkotā Pakalpojuma kopējais
ilgums ir mazāks par pārvietošanas dēļ noņemtā Pakalpojuma sākotnējo pieprasīto termiņu,
Klients maksā līgumsodu 100% apmēra no Pakalpojuma mēneša abonēšanas maksas par
laiku līdz Līgumā noteiktā Pakalpojuma sniegšanas termiņa beigām.
9. Pakalpojuma kvalitātes standarti
9.1. Lattelecom sniedz Pakalpojumu atbilstoši sekojošai rekomendācijai un standartam ISO/IEC/IEEE 8802-3:2014 Standard for Ethernet).
9.2. Elektrodrošības un Elektromagnētiskās saderības prasības
9.2.1 Ministru kabineta 2000. gada 30.maija noteikumiem Nr. 187 ”Iekārtu elektrodrošības
noteikumi”;
9.2.2. LVS EN 60950-1: (2006.g. 29 augusts) ”Informācijas tehnoloģijas iekārtas. Drošība.
1.daļa: Vispārīgās prasības”;
9.2.3. LVS EN 41003:2009 “Īpašās drošuma prasības iekārtām, kuras paredzēts pievienot
sakaru tīkliem un/vai kabeļu sadalsistēmai”.
9.2.4. Saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 20. jūlija noteikumiem Nr. 483 „Noteikumi par
iekārtu elektromagnētisko saderību” un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu
2004/108/EK (2004. gada 15. decembris).
10. Bojājumu pieteikšana, novēršana un pakalpojumu abonēšanas maksas pārrēķins.
10.1. Pakalpojuma sniegšanas pārtraukuma gadījumā Komersantam jāpiesaka bojājumu pa
tālruni ……….. (jānorāda pie līguma slēgšanas) jebkurā diennakts laikā. Komersanta
pieteikumi citos, Pakalpojuma līgumā neatrunātos veidos, netiek pieņemti un no tiem neizriet
Pakalpojuma līgumā noteiktās sekas.
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10.2. Piesakot bojājumu, Komersanta pienākums nosaukt pakalpojuma numuru, kas tiks
piešķirts katram pasūtītam un piegādātam EthNLGP pakalpojumam un kas ir noradīts
Pakalpojuma ierīkošanas pieteikumā (Pielikums Nr.2).
10.3. Pakalpojuma ietvaros Lattelecom novērš bojājumus Lattelecom publiskajā elektronisko
sakaru tīklā līdz pieslēguma punktam ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no bojājuma
pieteikšanas dienas, neskaitot pieteikuma iesniegšanas dienu. Šis laiks var būt ilgāks, ja
Pakalpojuma sniegšanu nav iespējams atjaunot no Lattelecom neatkarīgu apstākļu dēļ.
10.4. Par katru summāro 24 stundu Pakalpojuma pārtraukuma periodu kalendārā mēneša
laikā, sākot ar brīdi, kad Komersants piesaka bojājumu Lattelecom atbilstoši šī līguma 10.1.
punktam, proporcionāli sakaru pārtraukuma periodam, kas pārsniedz Pakalpojuma Līguma
10.3. punktā noteikto termiņu, tiek veikts Pakalpojuma abonēšanas maksas pārrēķins.
Abonēšanas maksa netiek pārrēķināta gadījumos, kad Komersants nav ievērojis šī Līguma
noteikumus.
10.5. Abonēšanas maksas pārrēķinā netiek iekļauts Pakalpojuma darbības pārtraukuma
laiks, kas nav reģistrēts Lattelecom bojājumu pieteikšanas sistēmā atbilstoši Līguma
noteikumiem.
10.6. Komersants var iesniegt pieteikumu par abonēšanas maksas pārrēķina piešķiršanu
viena kalendārā mēneša laikā pēc tā kalendārā mēneša beigām, kura ietvaros, saskaņā ar
Līguma noteikumiem, Komersantam radusies prasījuma tiesība par pārrēķina piešķiršanu. Ja
prasība tiek atzīta par pamatotu, par ko Komersantam tiek rakstiski paziņots, Lattelecom
iekļauj pārrēķina summu nākamā norēķinu perioda rēķinā.
10.7. Ja Pakalpojuma bojājuma novēršana tikusi kavēta Komersanta vainas dēļ, tad
dīkstāves laiks tiek samazināts par šī kavējuma laiku.
10.8. Komersantam netiek piešķirts abonēšanas maksas pārrēķins, ja Pakalpojuma bojājums
un tai sekojošā dīkstāve radusies Komersanta vainas vai viņa lietotās aparatūras darbības
pārtraukuma dēļ, vai kādu citu no Lattelecom neatkarīgu apstākļu dēļ, par ko Lattelecom nav
atbildīgs, kā arī gadījumā, ja Komersants nav pieteicis abonēšanas maksas pārrēķinu šī
līguma punktā 10.6 noteiktajā kartībā.
10.9. Par Pakalpojuma bojājuma novēršanu Lattelecom paziņo Komersantam pa
elektronisko pastu. Komersants pa elektronisko pastu nekavējoties nosūta Lattelecom
Pakalpojuma bojājuma novēršanas fakta apstiprinājumu.
10.10. Lattelecom nodrošina bojājuma novēršanu, ja tiek konstatēts, ka bojājums ir
Lattelecom publiskā fiksētā elektronisko sakaru tīkla robežās. Gadījumos, kad bojājums ir
ārpus minētā tīkla robežām, Lattelecom pa elektronisko pastu par to informē komersantu.
10.11. Ja, novēršot Pakalpojuma bojājumu, tiek konstatēts, ka bojājums, kas izraisījis
Pakalpojuma dīkstāvi, ir ārpus Lattelecom publiskā fiksētā elektronisko sakaru tīkla robežām,
dīkstāves ilgums netiek iekļauts Pakalpojuma darbības pārtraukuma laikā.
10.12. Lattelecom bojājumu pieteikuma dienests strādā 24 (divdesmit četras) stundas
diennaktī, 7 (septiņas) dienas nedēļā.
11. Pakalpojuma līguma pielikumi
11.1. Pakalpojuma Līgumam ir šādi Pielikumi, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa:
11.1.1. Pielikums Nr.1. – Pakalpojuma ierīkošanas iespēju novērtēšanas pieteikums
Paraugs;
11.1.2. Pielikums Nr. 2. – Pakalpojuma ierīkošanas pieteikuma Paraugs;
11.1.3. Pielikums Nr. 3. – Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas akta Paraugs;
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11.1.4. Pielikums Nr. 4. - Piekļuves kārtība Lattelecom objektos;
11.1.5. Pielikums Nr. 5. - Pakalpojuma „Iekārtu
pakalpojumam” sniegšanas noteikumi;

izvietošana

piekļuvei

EthNLGP

11.1.6. Pielikums Nr. 5.1. - Vienošanās par pakalpojumu „Iekārtu izvietošana piekļuvei
EthNLGP pakalpojumam” Paraugs;
11.1.7. Pielikums Nr. 6. - Pakalpojuma „Kabeļa izvietošana iekštelpās piekļuvei EthNLGP
pakalpojumam” sniegšanas noteikumi;
11.1.8. Pielikums Nr. 6.1. - Vienošanās par pakalpojumu „Kabeļa izvietošana iekštelpās
piekļuvei EthNLGP pakalpojumam” Paraugs.
11.2. Pakalpojuma līgums sastādīts divos eksemplāros uz …. (………) lapām, latviešu
valodā, katrai pusei pa vienam, abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
11. Pušu rekvizīti un paraksti
Lattelecom:

Komersants:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Lattelecom”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ………….

Juridiskā adrese Dzirnavu iela 105, Rīga,
LV-1011
PVN maks. reģ. Nr.LV40003052786
Banka: A/S «Hansabanka»

………………………………….……….
Juridiskā adrese
LV -…….
PVN maks. reģ. Nr.LV………………….
Banka: …………………………….……..

Kods: HABALV22

Kods: ………….……….

Konta Nr. LV05H- ABA000140X040000

Konta Nr.:………………………..………

Lattelecom vārdā:

Komersanta vārdā:

______________________

______________________

______________________

______________________

(Amats)

(Amats)
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Pielikums Nr.1 Pakalpojuma ierīkošanas iespēju novērtēšanas pieteikums PARAUGS
Parauga sākums
Pakalpojuma „Ethernet nomātās līnijas gala posms” līgums Nr. LTC ___ - ___________
Ierīkošanas iespēju novērtēšanas pieteikums Nr. ____
Informācija par darījuma pusēm:
1. Komersants
Nosaukums:
Juridiskā adrese:
Vienotās reģistrācijas Nr:
PVN reģistrācijas Nr:
Norēķinu rekvizīti
Konta Nr:
Banka:
Rēķina piegādes adrese:
2. Pakalpojuma sniedzējs
Nosaukums:
Juridiskā adrese:
Vienotās reģistrācijas Nr:
PVN reģistrācijas Nr:
Norēķinu rekvizīti
Konta Nr:
Banka:

SIA „Lattelecom”
Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, Latvija
40003052786
LV40003052786
LV05HABA000140X040000
A/S Hansabanka, kods HABALV22

Pamatojoties uz šo Pieteikumu Komersants pasūta ierīkošanas iespēju novērtēšanu.
Pamatojoties uz šo pieteikumu Lattelecom sniedz ierīkošanas iespēju atbildi. Pozitīvas
atbildes gadījumā rezervē resursus pakalpojumam „Ethernet nomātās līnijas gala posms”
saskaņā ar šādiem parametriem:
3. Ierīkošanas adreses

Pieslēguma punkts Lietotāja
telpās

EthPP adrese

Iela, Māja, Telpa
Pilsēta
Pasta Indekss
Kontaktpersona
ierīkošanas
adresē;
Vārds, Uzvārds, Tālr. Nr.

4. Pakalpojuma tehniskā informācija
Jauna pakalpojuma ierīkošana
EthPP ātrums
EthPP
saskarne

Izmaiņās esošā pakalpojumā

10 Mbit/s

100 Mbit/s

1 Gbit/s

10 Gbit/s

10 Base - T

100 Base - TX

1000 Base - T

1000 Base - LX

10 Base -F

100 Base -FX

1000 Base - SX

10 GBase - LR
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EthNLGP
līnija

10 Base - T

100 Base - TX

1000 Base - T

1000 Base - LX

10 Base -F

100 Base -FX

1000 Base - SX

10 GBase - LR

- 1 dzīsla*
- 2 dzīslas
- Single mode*
- Multimode

EthNLGP līnijas ātrums

EthPP ar vairākām EthNLGP
līnijām
Jā

Mbit/s

Nē

*Single Mode ar vienu dzīslu klienta galā tiks nodrošināts 1000Base Bx-U (SFP Tx 1310nm; Rx 1550nm)

Konektora tips

LC

SC

FC

EthNLGP pakalpojuma Nr

5. Komersanta kontaktpersonas
Vārds, Uzvārds
Tehniskos
jautājumos
ierīkošana

Tālruņa, Nr.

E-pasta adrese

Tālruņa, Nr.

E-pasta adrese

–

Komerciālos
jautājumos

6. Lattelecom kontaktpersonas
Vārds, Uzvārds
Tehniskos
jautājumos –
Komerciālos
jautājumos

7. Citi darījuma noteikumi

8. Pušu paraksti
Lattelecom:

Komersants:

/paraksts, datums/

/paraksts, datums/

ST
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/Vārds, Uzvārds/

/Vārds, Uzvārds/

/amats/

/amats/

Parauga beigas

Lattelecom:

Komersants:

_________________________________

______________________________

Rīgā, 20__.gada __. ____________

Rīgā, 20__.gada __. ____________
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Pielikums Nr.2 Pakalpojuma ierīkošanas pieteikums PARAUGS
Parauga sākums
Pakalpojuma „Ethernet nomātās līnijas gala posms” līgums Nr. LTC ___ - __________
Pakalpojuma „Ethernet nomātās līnijas gala posms” ierīkošanas pieteikums Nr. _____
Informācija par darījuma pusēm:
1. Komersants
Nosaukums:
Juridiskā adrese:
Vienotās reģistrācijas Nr:
PVN reģistrācijas Nr:
Norēķinu rekvizīti
Konta Nr:
Banka:
Rēķina piegādes adrese:
2. Pakalpojuma sniedzējs
Nosaukums:
Juridiskā adrese:
Vienotās reģistrācijas Nr:
PVN reģistrācijas Nr:
Norēķinu rekvizīti
Konta Nr:
Banka:

SIA „Lattelecom”
Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, Latvija
40003052786
LV40003052786
LV05HABA000140X040000
A/S Hansabanka, kods HABALV22

Pamatojoties uz šo Pieteikumu Komersants pasūta un Lattelecom sniedz pakalpojumu
„Ethernet nomātās līnijas gala posms” saskaņā ar šādiem parametriem:
3. Ierīkošanas adreses

Pieslēguma punkts Lietotāja
telpās

EthPP adrese

Iela, Māja, Telpa
Pilsēta
Pasta Indekss
Kontaktpersona
ierīkošanas
adresē;
Vārds, Uzvārds, Tālr. Nr.

4. Pakalpojuma tehniskā informācija
Jauna pakalpojuma ierīkošana
EthPP ātrums
EthPP
saskarne

EthNLGP
līnija

Izmaiņās esošā pakalpojumā

10 Mbit/s

100 Mbit/s

1 Gbit/s

10 Gbit/s

10 Base - T

100 Base - TX

1000 Base - T

1000 Base - LX

10 Base -F

100 Base -FX

10 Base - T

100 Base - TX

10 Base -FL

100 Base -FX

1000 Base SX
1000 Base - T
1000 Base SX

10 GBase - LR
1000 Base - LX
10 GBase - LR
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- 1 dzīsla*
- 2 dzīslas
- Single mode*
- Multimode

EthPP ar vairākām EthNLGP
līnijām

EthNLGP līnijas ātrums

Jā

Mbit/s

Nē

*Single Mode ar vienu dzīslu klienta galā tiks nodrošināts 1000BaseBx-U (SFP Tx 1310nm; Rx 1550nm)

Konektora tips

LC

Pakalpojuma sniegšanas minimālais termiņš:

SC
1 gads

FC
2 gadi

ST
5 gadi

Vēlamais pakalpojuma ierīkošanas termiņš:
EthNLGP pakalpojuma Nr

5. Komersanta kontaktpersonas
Vārds, Uzvārds
Tehniskos
jautājumos
ierīkošana

Tālruņa, Nr.

E-pasta adrese

Tālruņa, Nr.

E-pasta adrese

–

Tehniskos
jautājumos
–
bojājumu novēršana
Komerciālos
jautājumos
Norēķinu jautājumos

6. Lattelecom kontaktpersonas
Vārds, Uzvārds
Tehniskos
jautājumos
ierīkošana

–

Tehniskos
jautājumos
–
bojājumu novēršana
Komerciālos
jautājumos
Norēķinu jautājumos

7. Citi darījuma noteikumi

Cits:
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8. Pušu paraksti
Lattelecom:

Komersants:

/paraksts, datums/

/paraksts, datums/

/Vārds, Uzvārds/

/Vārds, Uzvārds/

/amats/

/amats/

Parauga beigas

Lattelecom:

Komersants:

_________________________________

______________________________

Rīgā, 20__.gada __. ____________

Rīgā, 20__.gada __. ____________
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Pielikums Nr.3 Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta PARAUGS
Parauga sākums

ETHERNET NOMĀTĀS LĪNIJAS GALA POSMA
PIEŅEMŠANAS - NODOŠANAS AKTS
Lattelecom ir nodevis un Komersants ir pieņēmis lietošanā Ethernet nomātās līnijas gala posma
(EthNLGP) pakalpojumu Nr ……………………………….
PPPLT adrese …………………………………………………………………………………… LV - ……….
10 Base - T

100 Base - TX

1000 Base - T

1000 Base - LX

10 Base -F

100 Base -FX

1000 Base - SX

10 GBase - LR

EthNLGP līnijas
saskarne

10 Base - T

100 Base - TX

1000 Base - T

1000 Base - LX

10 Base -F

100 Base -FX

1000 Base - SX

10 GBase - LR

EthNLGP līnija

1 dzīsla

2 dzīslas

Single mode

Multimode

EthPP saskarne

EthNLGP
pakalpojuma
ātrums
Uzstādītās
iekārtas

Mbit/s

(nosaukums, ser Nr)

Piezīmes
Lattelecom:

Komersants:………………………..

/paraksts, datums/

/paraksts, datums/

/Vārds, Uzvārds/

/Vārds, Uzvārds/

/amats/

/amats/

Parauga beigas

Lattelecom:

Komersants:

_________________________________

______________________________

Rīgā, 20__.gada __. ____________

Rīgā, 20__.gada __. ____________
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Pielikums Nr 4
Piekļuves kārtība Lattelecom objektos
1.
Lattelecom nodrošina Komersanta darbiniekiem un/vai Komersanta pilnvarotiem
pārstāvjiem vai piesaistītām personām iespējas piekļūt Lattelecom telpām un veikt tajā
darbus saskaņā ar šajā Pielikumā noteikto Piekļuves kārtību.
2.
Komersantam ir tiesības pieprasīt piekļuvu Lattelecom telpām tiem Komersanta
darbiniekiem un/vai tā pilnvarotiem pārstāvjiem vai piesaistītām personām, kuru pilnvaras
veikt darbus Lattelecom telpās kontrolē pats Komersants.
3.
Pieteikumi par piekļuvi Lattelecom telpām
kontaktpersonas,
kas
norādīts
šī
Līguma
………………….@.........................

tiks saņemti no Komersanta
Pielikumā
Nr
2,
e-pasts

4.
Komersanta darbiniekiem un/vai Komersanta pilnvarotiem pārstāvjiem vai
piesaistītām personām, kas tiks iekļautas p.3 minētajā pieteikumā Lattelecom nodrošinās
piekļuvi Plānoto darbu un ārkārtas situāciju (avāriju) gadījumos.
5.
Plānotie darbi tiek pieteikti pa e-pastu NMC.planning@lattelecom.lv vismaz 10
kalendārās dienas pirms plānoto darbu veikšanas, norādot šādu informāciju:
5.1.
Objekts, kurā veiks plānotos darbus;
5.2.
Plānoto darbu veikšanas laiks – darba dienās no 9:00 līdz 17:00,, norādot datumu un
konkrētu darbu izpildes uzsākšanas un beigšanas laiku;
5.3.
Ko pārstāv plānoto darbu veicēju - Komersantu un/vai tā pilnvaroto pārstāvi vai
piesaistīto personu apakšuzņēmēju (uzņēmuma nosaukums);
5.4.
Plānoto darbu veicēji – Vārds Uzvārds, personas kods;
5.5.
Atbildīgais par plānoto darbu veikšanu – kāda no p.5.4. minētajām personām,
kontakttālrunis;
5.6.
Informācija par plānotajiem darbiem – kādus darbus plānots veikt.
6.
Lattelecom izskata Komersanta pieteikumu ar p.5. minēto informāciju un sniedz
atbildi uz Komersanta e-pastu ………………..@..................... Pozitīvas atbildes gadījumā
Lattelecom sniedz piekļuves apstiprinājumu noteiktas formas veidā.
7.
Plānoto darbu pieteiktajā laikā Komersanta darbu veicēji ar mēraparatūru un
instrumentiem ierodas objektā. Plānoto darbu apstiprinājuma forma ir jāuzrāda tam
Lattelecom , objekta apsaimniekotāja vai SIA Citrus Solutions darbiniekam, kuram
Lattelecom deleģējis pienākumu nodrošināt Komersanta piekļuvi objektam un plānoto darbu
uzraudzību.
8.
Ārkārtas situācijas (avārijas) - ugunsgrēks, plūdi vai citi nomas priekšmetu tieši
bojājoši gadījumi, kad tiek apdraudēta Nomas priekšmeta tālāka darbība.
9.
P.8. minētajos gadījumos Komersants jebkurā diennakts laikā par nepieciešamību
piekļūt savām iekārtām paziņo un saskaņo piekļuves laiku ar Lattelecom pa tālruni
80009101. Lattelecom ārkārtas situācijas gadījumos garantē, ka tiek nodrošināta piekļuve
Komersanta aparatūrai. Minimālā informācija, ko Komersants šādos gadījumos sniedz,
aprakstīta p.5.1., p.5.4., p.5.5. Minētais Lattelecom dienests meklēs operatīvu iespēju
nodrošināt piekļuvi Komersanta aparatūrai maksimāli īsā laikā.
10.
Lattelecom vai tā pilnvarotie pārstāvji ir tiesīgi uzraudzīt visus darbus, kas tiek veikti
objektā.
11.
Komersants likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā apņemas pirms savu pilnvaroto
personu darba uzsākšanas objektā noformēt visus nepieciešamos dokumentus un instruēt
savus pilnvarotos pārstāvjus par darba drošības noteikumiem un to ievērošanu, atrodoties un
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veicot darbus objektā. Komersants ir atbildīgs par darba drošības noteikumu, ievērošanu no
savu darbinieku un Komersanta pilnvaroto pārstāvju vai piesaistīto personu puses, veicot
darbus objektā, un par visām no darba drošības noteikumiem izrietošajām saistībām.
Lattelecom:

Komersants:

_________________________________

______________________________

Rīgā, 20__.gada __. ____________

Rīgā, 20__.gada __. ____________
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Pielikums Nr 5.
Pakalpojuma „Iekārtu izvietošana piekļuvei EthNLGP pakalpojumam”
sniegšanas noteikumi
1. Papildus Līguma noteikumiem, attiecībā uz pakalpojuma Iekārtu izvietošana piekļuvei
EthNLGP pakalpojumam sniegšanu tiek piemēroti un Pusēm ir saistoši šī Pielikuma
noteikumi.
2. Līguma noslēgšanas dienā ir spēkā šādi pakalpojuma Iekārtu izvietošana piekļuvei
EthNLGP pakalpojumam sniegšanas noteikumi:
2.1. pakalpojums Iekārtu izvietošana piekļuvei EthNLGP pakalpojumam nodrošina
Komersantam telpu vai telpas daļu iznomāšanu Lattelecom īpašumā esošajās ēkās
Komersanta sakaru iekārtu izvietošanai, kuras nodrošina piekļuvi EthNLGP līnijai.
2.2. pakalpojums Iekārtu izvietošana piekļuvei EthNLGP pakalpojumam paredz Komersanta
iekārtu izvietošanu aizslēdzamos iekārtu izvietošanas skapjos (skapjus nodrošina
Komersants), kurus Lattelecom pieslēdz elektrobarošanas resursiem un zemējuma punkta,
ja tas nepieciešams.
3. Lattelecom nenodrošina:
3.1. telpu vai zemes platību nomu no trešajām personām;
3.2. Lattelecom objektu pārbūvi vai remontu;
3.3.objektu elektroapgādes pieslēguma jaudas palielināšanu un papildus rezervētas vai
nepārtrauktas elektrobarošanas avotu uzstādīšanu;
3.4. papildus mikroklimata iekārtu uzstādīšanu;
3.5. papildus drošības vai videonovērošanas sistēmu uzstādīšanu.
4. Pakalpojums uzskatāms par ierīkotu no brīža, kad Komersanta iekārtu skapis ir uzstādīts
Lattelecom objektā un pieslēgts elektrobarošanas resursiem.
5. Komersantu iesniegtos pieteikumus sakarā ar pakalpojuma ierīkošanu Lattelecom
apstrādā rindas kārtībā.
6. Lattelecom ir tiesības atteikt pakalpojuma Iekārtu izvietošana piekļuvei EthNLGP
pakalpojumam sniegšanu Līgumā noteiktajos gadījumos, kā arī, ja pastāv kāds no šādiem
nosacījumiem:
6.1. izvēlētajā objektā nav brīvas platības papildus skapju izvietošanai;
6.2. izvietojamo iekārtu fiziskie parametri pārsniedz izvēlētā objekta pieļaujamās tehniskās
iespējas;
6.3. izvēlētā objektā infrastruktūra tehniski nevar nodrošināt Komersanta norādīto iekārtu
normālu funkcionēšanu (elektrobarošanas, siltuma, jaudas);
6.4. Komersants plāno izvietot iekārtas, kuru atrašanās nav savietojama ar Lattelecom tīkla
ekspluatācijas tehniskajām prasībām;
6.5. Komersantam vēlamo platību ir paredzēts izmantot Lattelecom iekārtu izvietošanai
saskaņā ar Lattelecom tīklu attīstības plāniem;
6.6. Komersanta izvēlēto objektu paredzēts pārdot.
7. Komersants maksā par pakalpojumu Iekārtu izvietošana
pakalpojumam saskaņā ar Lattelecom noteiktajiem tarifiem.

piekļuvei

EthNLGP

8. Pakalpojuma ierīkošanas maksa ir līgumcena, jo atkarīga no konkrētā objekta adaptācijas
izmaksām pakalpojuma ierīkošanai.
9. Saņemot pakalpojumu Iekārtu izvietošana piekļuvei EthNLGP pakalpojumam jāievēro šādi
tehniskie noteikumi:
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9.1. Iekārtas Lattelecom objektos var izvietot tikai aizslēdzamos tipveida iekārtu izvietošanas
skapjos (co-location cabinets).
9.2. Komersantam nav atļauts veikt nenostiprinātu kabeļu izvietošanu.
9.3. Komersanta iekārtu izvietošanas skapji un statnes tiek izvietoti saskaņā ar Lattelecom
standartu Nr.TS 20000-012-04 „Prasības telekomunikāciju statņu un skapju novietojumam
telpās”.
9.4. Komersantam nav atļauts uzstādīt iekārtas uz telpu sienām vai ēku fasādēm.
9.5. Pakalpojums Iekārtu izvietošana piekļuvei EthNLGP pakalpojumam nenodrošina
Komersanta iekārtām īpašus apstākļus, kas atšķiras no tiem, ko Lattelecom nodrošina
savām iekārtām attiecīgajā objektā
10. Veicot pakalpojuma Iekārtu izvietošana piekļuvei EthNLGP pakalpojumam tehnisko
iespēju novērtēšanu, Lattelecom:
10.1. veic Lattelecom objekta telpu platības pieejamības izpēti;
10.2. veic infrastruktūras (telpu) atbilstības novērtējumu;
10.3. pārbauda energoresursu u.c. resursu pieejamību;
11. Ierīkojot pakalpojumu Iekārtu izvietošana piekļuvei EthNLGP pakalpojumam, tiek veikta
iekārtu izvietošanas skapju vai statņu montāžas darbi telpā, elektrobarošanas un zemējuma
punkta pieslēguma ierīkošanu.
12. Lattelecom nodrošina pakalpojuma Iekārtu izvietošana piekļuvei EthNLGP
pakalpojumam uzturēšanu saskaņā ar noslēgto Vienošanos par pakalpojumu Iekārtu
izvietošana piekļuvei EthNLGP pakalpojumam starp Lattelecom un Komersantu.
13. Lattelecom ir tiesības veikt plānotus tīkla uzturēšanas, remonta vai rekonstrukcijas
darbus telpās, kurā izvietotas Komersanta iekārtas. Ja šo darbu laikā iespējami mikroklimata
vai energoapgādes traucējumi, Lattelecom iepriekš informē Komersantu.
14. Ja Lattelecom tīkla ekspluatācijas dienesti, vadības sistēmas vai automātikas informācija,
konstatē, ka Komersanta izvietotās iekārtas pārsniedz pieteikumā par Tehnisko iespēju
novērtēšanu noteiktos elektriskās jaudas un izdalītā siltuma vai elektromagnētiskā starojuma
parametrus, radot pārslodzes elektrotīklā, vai nepieļaujamu mikroklimatu telpās, Lattelecom
ir tiesīgs šīm iekārtām nekavējoties atslēgt elektrobarošanu.
15. Komersants atbild par normāla ekspluatācijas (siltuma, elektriskās jaudas un
ugunsdrošības) režīma ievērošanu savos iekārtu skapjos;
16. Komersantam ir tiesības piekļūt savām iekārtām tehnisko apkopju un remontu veikšanai,
avārijas situāciju un iekārtu bojājumu novēršanai. Piekļuves režīms konkrētos Lattelecom
objektos tiks definēts vienošanas projektā par pakalpojumu Iekārtu izvietošana piekļuvei
EthNLGP pakalpojumam.
Lattelecom:

Komersants:

_________________________________

______________________________

Rīgā, 20__.gada __. ____________

Rīgā, 20__.gada __. ____________
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Pielikums Nr 5.1. Vienošanās par pakalpojumu „Iekārtu izvietošana piekļuvei EthNLGP
pakalpojumam” PARAUGS
Parauga sākums
Vienošanās par pakalpojumu „Iekārtu izvietošana piekļuvei EthNLGP pakalpojumam”
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lattelecom, tās _________________________
personā, kurš rīkojas uz ________ pamata, turpmāk - Lattelecom, no vienas puses,
un__________________________________, tās ________ personā, kurš rīkojas uz
_______ pamata, turpmāk - Komersants, no otras puses, kopā saukti Puses, pamatojoties
uz Ethernet nomāto līniju gala posma pakalpojuma Līgumu Nr. LTC-____-__________, kas
noslēgts starp Lattelecom un Komersantu (turpmāk – Līgums), un ņemot vērā, ka:
- Komersants ir iesniedzis Lattelecom Pieteikumu par pakalpojuma „Iekārtu izvietošana
piekļuvei datu plūsmai” sniegšanas tehnisko iespēju (TI) novērtēšanu Lattelecom piederošā
objektā ____________________________
(Lattelecom objekta adrese, stāvs, telpa)
(turpmāk – Objekts);
- Lattelecom saskaņā ar TI slēdzienu ir tehniskas iespējas izvietot Komersanta pieprasītās
iekārtas pieteikumā minētajā Objektā, noslēdz šādu vienošanos:
1. Vienošanās priekšmets
1.1. Lattelecom ierīko un sniedz Komersantam pakalpojumu „Iekārtu izvietošana piekļuvei
EthNLGP pakalpojuma” (turpmāk – Pakalpojums), kura ietvaros Lattelecom nodod un
Komersants pieņem lietošanā telpu (vietu) Lattelecom īpašumā /turējumā (nevajadzīgo
svītrot) esošajā nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr. __________, kas atrodas
____________, tādā apjomā, kāds nepieciešams šīs Vienošanās 1.2.p. norādīto
Komersanta iekārtu izvietošanai piekļuvei datu plūsmai nodrošināšanai (Objekts).
1.2. Komersants izvieto Objektā savas iekārtas ___________________________ (iekārtu
skapju skaits un katra skapja izmēri) ar kopējo patērējamo maiņstrāvu 220V ___________A
(aizsargautomāta nomināls), (turpmāk – Iekārtas). Komersanta Iekārtu veidu, skaitu,
parametrus un izvietojumu Objektā Komersants drīkst mainīt tikai rakstiski saskaņojot ar
Lattelecom.
1.3. Pēc Iekārtu izvietošanas un elektrobarošanas pieslēgšanas Puses abpusēji paraksta
Pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas aktu, kas ir pamats Pakalpojuma ikmēneša maksas
aprēķināšanas uzsākšanai.
2. Lattelecom saistības
2.1. Lattelecom sniedz Komersantam Pakalpojumu saskaņā ar Līguma un šīs Vienošanās
noteikumiem.
2.2. Lattelecom uzsāk Iekārtu izvietošanai nepieciešamās infrastruktūras sagatavošanu, veic
projekta saskaņošanas un nodrošina Komersantam piekļuvi Objektam pēc šīs Vienošanās
stāšanās spēkā.
2.3. Lattelecom pienākums ir pieslēgt Komersanta iekārtu, skapi elektrobarošanas resursiem
___ (________) kalendāra dienu laikā pēc skapja uzstādīšanas un elektrobarošanas kabeļu
ierīkošanas. Ja pieslēgšanu aizkavē apstākļi, kurus Lattelecom iepriekš nevarēja paredzēt
un pieslēgšana minētajā termiņā nav iespējama, tad Lattelecom par to nekavējoties informē
Komersantu, norādot iemeslus, kā arī paziņojot jauno pieslēgšanas termiņu.

49

2.4. Lattelecom nodrošina iespēju Komersantam piekļūt Objektam, tur izvietoto Iekārtu
plānoto darbu veikšanai un bojājumu novēršanai Vienošanās noteiktajā kārtībā.
2.5. Lattelecom ir tiesības piekļūt Objektam iepriekš nebrīdinot Komersantu, par piekļūšanas
faktu informējot Komersantu pa tālruni _____________.Tehnisku problēmu gadījumos
Lattelecom informē Komersantu pa p.3.6. minēto tālruni.
2.6. Lattelecom brīdina Komersantu 5 (piecas) darba dienas iepriekš rakstiski vai pa telefonu
__________, ja nepieciešama Komersanta elektroapgādes līniju atslēgšana plānotam
remontam, rekonstrukcijai, pārbaudēm, jaunu objektu pieslēgšanai un tamlīdzīgos gadījumos
un pāradresēt visus energosistēmas brīdinājumus.
3. Komersanta saistības
3.1. Komersants lieto Pakalpojumu saskaņā ar Līguma un šīs Vienošanās noteikumiem.
3.2. Komersants apņemas ___ (___________) kalendāra dienu laikā no projekta
saskaņošanas nodrošināt Iekārtu skapja piegādi un uzstādīšanu Objektā un skapī iemontēto
elektroierīču (ievadslēdži, sadales paneļi, rozetes u.c.) tādu lietošanas gatavību, lai skapim
būtu iespējams pieslēgt elektrobarošanu un zemējumu.
3.3. Komersants maksā par Pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā šādus maksājumus:
3.3.1.Pakalpojuma ierīkošanas maksu, EUR ___ (_____________) bez PVN apmērā;
3.3.2. Pakalpojuma ikmēneša maksu saskaņā ar Pakalpojuma tarifiem sākot no
Pakalpojuma pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas dienas;
3.3.3. maksājumu par patērēto elektroenerģiju saskaņā ar kontrolektroskaitītāja rādījumiem
un Lattelecom aprēķināto un ar iekšējo rīkojumu apstiprināto elektroenerģijas cenu. Maksu
par elektroenerģiju Lattelecom aprēķina pamatojoties uz elektroenerģijas tirgotāja un
Sistēmas operatora (ieskaitot obligāto iepirkuma komponenti) tarifiem. Par elektroenerģijas
cenu un par izmaiņām elektroenerģijas cenā Lattelecom rakstiski informē Komersantu 10
(desmit) darba dienas pirms kārtējā rēķina izrakstīšanas par kārtējo mēnesi, par kuru
noteiktas elektroenerģijas cenas izmaiņas;
3.4. Ja Komersants pēc šīs Vienošanās spēkā stāšanās dienas un pirms Pakalpojuma
ierīkošanas un ierīkošanas maksas samaksas atsakās no Pakalpojuma, tad Komersantam ir
pienākums apmaksāt pilnu Pakalpojuma ierīkošanas maksu.
3.5. Lattelecom ir tiesības saņemt visu Pakalpojuma ierīkošanas maksu un sākt
Pakalpojuma abonēšanas maksas aprēķinu arī gadījumos, ja Komersants nepilda
Vienošanās noteiktās saistības un tā rezultātā Lattelecom nav bijis iespējams veikt
Pakalpojuma ierīkošanu (t.sk., Lattelecom nevar veikt elektrobarošanas pieslēgšanu
Vienošanās noteiktajā termiņā) Vienošanās noteiktajā termiņā.
Šādā gadījumā Lattelecom nosūta paziņojumu Komersantam par šīs Vienošanās neizpildi,
Pakalpojuma abonēšanas maksas aprēķina uzsākšanu un rēķinu par atlikušo Pakalpojuma
ierīkošanas maksu. Komersants apņemas veikt maksājumus Lattelecom izrakstītajā rēķinā
norādītajā apmaksas termiņā, kā arī apmaksāt rēķinus par Pakalpojuma ikmēneša
abonēšanas maksu bez pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.
3.6. Komersantam un tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir tiesības piekļūt Objektam un
veikt tajā plānotos darbus darba dienās laikā no 9:00 līdz 17:00, par to vismaz 3 (trīs) darba
dienas iepriekš paziņojot Lattelecom kontaktpersonai. Komersantam ir tiesības nekavējoties
tās pašas dienas laikā piekļūt Objektā izvietotajām Iekārtām avāriju gadījumā, piekļūšanas
nepieciešamību saskaņojot ar Lattelecom pa tālruni 80009101. Ja Komersants nenodrošina
šajā punktā minēto prasību ievērošanu un/vai izpildi, Lattelecom ir tiesības nepielaist
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Komersantu Objektam un/vai pārtraukt darbus līdz brīdim, kamēr Komersants izpilda šajā
punktā minētās prasības.
4.Vienošanās termiņš
4.1.Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā.
4.2. Vienošanās zaudē spēku, ja Komersants šajā Vienošanās noteiktajā termiņā nav veicis
Vienošanās noteikto Pakalpojuma ierīkošanas maksas priekšapmaksu.
5.Citi noteikumi
5.1. Vienošanās sastādīta uz __ (____________) lapām 2(divos) eksemplāros. Abiem
Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Katra no Pusēm saņem pa vienam
Vienošanās eksemplāram.
5.2.Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā
Vienošanās, Puses vadās no Līguma noteikumiem.
Lattelecom:

Komersants:

_________________________________

______________________________

Rīgā, 20__.gada __. ____________

Rīgā, 20__.gada __. ____________

Parauga beigas
Lattelecom:

Komersants:

_________________________________

____________________________

Rīgā, 20__.gada __. ____________

Rīgā, 20__.gada __. ____________
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Pielikums Nr 6.
Pakalpojuma „Kabeļa izvietošana iekštelpās piekļuvei EthNLGP pakalpojumam”
sniegšanas noteikumi
1. Papildus Līguma noteikumiem, attiecībā uz pakalpojuma Kabeļa izvietošana iekštelpās
piekļuvei EthNLGP pakalpojumam sniegšanu tiek piemēroti un Pusēm ir saistoši šī Pielikuma
noteikumi.
2. Līguma noslēgšanas dienā ir spēkā šādi pakalpojuma Kabeļa izvietošana iekštelpās
piekļuvei EthNLGP pakalpojumam sniegšanas noteikumi:
3. Pakalpojums Kabeļa izvietošana iekštelpās piekļuvei EthNLGP pakalpojumam nodrošina
Komersanta elektronisko sakaru kabeļa izvietošanu Lattelecom telpās, fiziska savienojuma
izveidošanai starp pakalpojuma Iekārtu izvietošana piekļuvei EthNLGP pakalpojumam
ietvaros Lattelecom telpās izvietoto Komersanta iekārtu un:
3.1. Lattelecom piekļuves mezglos ar kabeļu šahtu, Komersanta pārejas uzmavu, kas
izvietota Lattelecom piekļuves mezgla kabeļu šahtā.
3.2. Lattelecom piekļuves mezglos bez kabeļu šahtas, Komersanta kabeli piekļuves mezglā
no kanalizācijas ievada vietas ēkā.
4. Pakalpojums Kabeļa izvietošana iekštelpās piekļuvei EthNLGP pakalpojumam paredz
savienošanas kabeļa ierīkošanu tikai izbūvētajā Lattelecom tīkla infrastruktūrā. Pakalpojums
neparedz Lattelecom krosa, sadales skapju vai kabeļu kanalizācijas pārbūvi, rekonstrukciju
vai tehnisko uzlabošanu.
5. Lattelecom ir tiesības atteikt pakalpojuma Kabeļa izvietošana iekštelpās piekļuvei
EthNLGP pakalpojumam sniegšanu Līgumā noteiktajos gadījumos, kā arī, ja pastāv kāds no
šādiem nosacījumiem:
5.1. Lattelecom nav izbūvētas atbilstošas tīkla infrastruktūras, kur ierīkot iekštelpu kabeli;
5.2. Nav brīvu vietu tīkla infrastruktūrā, kur ierīkot iekštelpu kabeli;
5.3. Esošā brīvā tīkla infrastruktūra paredzēta Lattelecom tīklu attīstības projektiem.
6. Komersants maksā par pakalpojumu Kabeļa izvietošana iekštelpās piekļuvei EthNLGP
pakalpojumam saskaņā ar Lattelecom noteiktajiem tarifiem.
7. Veicot pakalpojuma Kabeļa izvietošana iekštelpās piekļuvei EthNLGP pakalpojumam
Tehnisko iespēju novērtēšanu, Lattelecom veic šādas darbības:
7.1. pārbauda iekštelpu kabeļa ierīkošanas tehniskās iespējas maršrutā starp Komersanta
norādītajām vietām;
7.2. sagatavo iekštelpu kabeļa nodrošināšanas laika un izmaksu novērtējumu;
7.3. pēc pakalpojuma ierīkošanas pieprasījuma saņemšanas Lattelecom un Komersants
noslēdz vienošanas par savienošanas kabeļa ierīkošanas termiņu. Ja vienošanās netiek
panākta, savienošanas kabelis netiek ierīkots.
8. Ierīkojot pakalpojumu Kabeļa izvietošana iekštelpās piekļuvei EthNLGP pakalpojumam,
tiek instalēts iekštelpu kabelis starp Komersanta iekārtu Lattelecom telpās un Komersanta
pārejas uzmavu, kas izvietota Lattelecom piekļuves mezgla kabeļu šahtā vai Komersanta
ārtelpu kabeli Lattelecom piekļuves mezglā no kanalizācijas ievada vietas ēkā.
9. Saņemot pakalpojumu Kabeļa izvietošana iekštelpās piekļuvei EthNLGP pakalpojumam, ir
jāievēro šādi tehniskie noteikumi:
9.1. Komersanta tīklam jābūt uzbūvētam saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2011. gada 1. marta Noteikumu Nr. 166 „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības
un uzraudzības kārtība” prasībām un citiem normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē
elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu;
9.2. iekštelpu kabeļa elektriskiem parametriem jāatbilst SPRK „Noteikumiem par atsaistītu
piekļuvi abonentlīnijai”;
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9.3. kopējais pieslēguma garums un elektriskie parametri veidojas no abonentlīnijas,
savienošanas kabeļa un iekštelpu kabeļa garuma un parametriem.
10. Lattelecom neatbild par Objektā instalēto Komersanta elektronisko sakaru kabeli un tā
tehnisko apkopi un darbību.
11. Komersants, lietojot Pakalpojumu, nedrīkst tikt traucēt citu Objektā izvietoto Lattelecom
un trešo personu sakaru kabeļu un/vai iekārtu darbību un nodarīt tiem bojājumus.
12. Ja, balstoties uz Lattelecom abonentu sūdzībām vai Lattelecom tīkla ekspluatācijas
dienestu vai vadības sistēmu ziņojumiem, tiks konstatēts, ka Komersanta iekārtas vai tīkla
elementi pazemina Lattelecom pakalpojumu kvalitāti vai rada pārtraukumus pakalpojuma
darbībā, Lattelecom ir tiesības atslēgt Komersanta iekārtas no sava tīkla resursiem.
13. Komersantam un tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, veicot būvniecības darbus un
ekspluatējot sakaru kabeli, jāievēro Latvijas nacionālie standarti un LR spēkā esošie
normatīvie akti.
Lattelecom:

Komersants:

_________________________________

______________________________

Rīgā, 20__.gada __. ____________

Rīgā, 20__.gada __. ____________
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Pielikums Nr 6.1. Vienošanās par pakalpojumu „Kabeļa izvietošana iekštelpās
piekļuvei EthNLGP pakalpojumam” PARAUGS
Parauga sākums
Vienošanās par pakalpojumu „Kabeļa izvietošana iekštelpās piekļuvei
EthNLGP pakalpojumam”
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lattelecom, tās _________________________
personā, kurš rīkojas uz ________ pamata, turpmāk - Lattelecom, no vienas puses,
Un ___________________________, tās ________ personā, kurš rīkojas uz _______
pamata, turpmāk - Komersants, no otras puses, kopā saukti Puses, pamatojoties uz Ethernet
nomāto līniju gala posma pakalpojuma Līgumu Nr. LTC-___-___________, kas noslēgts
starp Lattelecom un Komersantu (turpmāk – Līgums), un ņemot vērā, ka:
- Komersants ir iesniedzis Lattelecom Pieteikumu par pakalpojuma „Kabeļa izvietošana
iekštelpās piekļuvei EthNLGP pakalpojumam” sniegšanas tehnisko iespēju (TI) novērtēšanu,
starp sekojošiem punktiem vienas Lattelecom adreses ietvaros:
a) [Lattelecom adrese, telpa, skapis];
un
b) [Lattelecom adrese, telpa, skapis]
- Lattelecom saskaņā ar TI slēdzienu ir tehniskas iespējas ierīkot iekštelpu kabeli starp
minētajiem punktiem norādītajā Lattelecom adresē, noslēdz šādu vienošanos:
1. Vienošanās priekšmets
1.1. Lattelecom ierīko un sniedz Komersantam pakalpojumu „Kabeļa izvietošana iekštelpās
piekļuvei EthNLGP pakalpojumam” (turpmāk – Pakalpojums), kura ietvaros Lattelecom ierīko
Komersanta īpašumā esošu iekštelpu kabeli Nr ________, tips ________, tilpums
____________, garums __________ (turpmāk – Iekštelpu kabelis) starp iepriekš minētiem
punktiem vienā Lattelecom adresē.
1.2. Pēc Iekštelpu kabeļa ierīkošanas Puses abpusēji paraksta Pakalpojuma pieņemšanas nodošanas aktu, kas ir par pamatu Pakalpojuma ikmēneša abonēšanas maksas
aprēķināšanas uzsākšanai, izņemot Vienošanās noteiktajos gadījumos.
2. Lattelecom saistības
2.1.Lattelecom sniedz Komersantam Pakalpojumu saskaņā ar Līguma un šīs Vienošanās
noteikumiem.
2.2.Lattelecom veic Iekštelpu kabeļa ierīkošanu, pēc tam, kad Komersants ir veicis šajā
Vienošanās minētās priekšapmaksas samaksu un to apliecinājis Lattelecom, uzrādot
maksājumu apliecinošu dokumentu.
2.3.Lattelecom pienākums ir ierīkot Iekštelpu kabeli ____ (____) kalendāra dienu laikā no
priekšapmaksas saņemšanas dienas. Ja Iekštelpu kabeļa ierīkošanu aizkavē objektīvi
apstākļi un ierīkošana minētajā termiņā nav iespējama, tad Lattelecom par to nekavējoties
informē Komersantu, norādot iemeslus, kā arī paziņojot jauno Iekštelpu kabeļa ierīkošanas
termiņu.
3.Komersanta saistības
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3.1. Komersants lieto Pakalpojumu saskaņā ar Līguma un šīs Vienošanās noteikumiem.
3.2.Komersants apņemas nodrošināt un uzstādīt iekārtas Iekštelpu kabeļa terminēšanai
________ (adrese, vieta) ____ (__________) kalendāra dienu laikā pēc priekšapmaksas
veikšanas.
3.3. Komersants maksā par Pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā šādus maksājumus:
3.3.1. Pakalpojuma ierīkošanas maksu EUR ___ (_____________) bez PVN apmērā,
šādā kārtībā:
EUR ___ (_____________) bez PVN jeb 50 % no Pakalpojuma ierīkošanas maksas - pēc
Vienošanās abpusējas parakstīšanas dienas (Vienošanās saukta – priekšapmaksa), pirms
Pakalpojuma ierīkošanas uzsākšanas, Lattelecom izrakstītajā rēķinā norādītajā apmaksas
termiņā; EUR ___ (_____________) jeb 50 (piecdesmit) % no Pakalpojuma ierīkošanas
maksas – pēc pakalpojuma ierīkošanas, Lattelecom izrakstītajā rēķinā norādītajā
apmaksas termiņā;
3.3.2. Pakalpojuma ikmēneša maksu - saskaņā ar Pakalpojuma tarifiem sākot no
Pakalpojuma pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas dienas.
3.4. Ja Komersants pēc šīs Vienošanās spēkā stāšanās dienas un pirms Pakalpojuma
ierīkošanas un ierīkošanas maksas samaksas atsakās no Pakalpojuma, tad Komersantam ir
pienākums apmaksāt pilnu Pakalpojuma ierīkošanas maksu.
3.5. Lattelecom ir tiesības saņemt visu Pakalpojuma ierīkošanas maksu un sākt
Pakalpojuma abonēšanas maksas aprēķinu arī gadījumos, ja Komersants nepilda
Vienošanās noteiktās saistības un tā rezultātā Lattelecom nav bijis iespējams veikt
Pakalpojuma ierīkošanu Vienošanās noteiktajā termiņā. Šādā gadījumā Lattelecom nosūta
paziņojumu Komersantam par šīs Vienošanās neizpildi, Pakalpojuma abonēšanas maksas
aprēķina uzsākšanu un rēķinu par atlikušo Pakalpojuma ierīkošanas maksu. Komersants
apņemas veikt maksājumus Lattelecom izrakstītajā rēķinā norādītajā apmaksas termiņā, kā
arī apmaksāt rēķinus par Pakalpojuma ikmēneša abonēšanas maksu bez pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas.
4. Vienošanās stāšanās spēkā un termiņš
4.1. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā.
4.2. Vienošanās zaudē spēku, ja Komersants šajā Vienošanās noteiktajā termiņā nav veicis
Vienošanās noteikto Pakalpojuma ierīkošanas maksas priekšapmaksu.
5.Citi noteikumi
5.1. Vienošanās sastādīta uz __ (____________) lapām 2 (divos) eksemplāros. Abiem
Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Katra no Pusēm saņem pa vienam
Vienošanās eksemplāram.
5.2. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā
Vienošanās, Puses vadās no Līguma noteikumiem.
Lattelecom:

Komersants:

_________________________________

______________________________

Rīgā, 20__.gada __. ____________

Rīgā, 20__.gada __. ____________
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