
Elektronisko sakaru  līgums Nr. ________ 

 
Viesīte         20__.gada ___. _______________ 

 

Viesītes G.Grinbergas individuālais uzņēmums "FOREVERS G", reģ.Nr. 45402010678, tas valdes priekšsēdētāja 

G.Grinbergas personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā - OPERATORS,  

 

Un 

 

_________________________,_______________________ 
 

kontakttālrunis: __________________________________________ 

e-pasts: _________________________________________________  

adrese: _________________________________________________ 

   

turpmāk tekstā ABONENTS, visi kopā turpmāk saukti – Puses, noslēdza šo līgumu par Abonenta pieslēgšanu 

Elektronisko sakaru  tīklam uz tālākiem nosacījumiem. 

 

Pakalpojums:  

Abonēšana mēnesī:  

Pieslēguma adrese:  

Līgums līdz:  

 
Līguma parakstīšanas brīdī Abonents ir informēts par izvēlētajā programmu paketē ietilpstošo programmu sastāvu. 
Televīzijas pakalpojumu  nodrošina LatnetTV SIA. Minimālais garantētais ātrums ir 1/3 no maksimālā pieļaujamā ātruma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puses apņemas ievērot visus šī līguma 2.lapaspusē norādītos noteikumus. Abonents ar savu parakstu apliecina, ka ar 

līguma noteikumiem ir iepazinies un tiem piekrīt. 

 

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI: 

 

ABONENTS 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

OPERATORS 

Viesītes G.Grinbergas individuālais uzņēmums 

"FOREVERS G" 

Reģ.Nr. LV 45402010678 

Jur.adrese: Raiņa iela 18, Viesīte, Viesītes nov. 

Tel. 65245450, Fakss  65245451  

Mob. 26825196, 22336677 

E-pasts: foreversg@inbox.lv 

N/k: LV05HABA0551010550617 

A/S Swedbanka 

   

 

 

_________________/_______________ 

z.v. 

 

 

_________________G.Grinbergs 

z.v.  

Abonentam tiek nodotas lietošanā sekojošas elektronisko sakaru iekārtas: 

Iekārtas tips Modelis Skaits MAC Cena 

     

     

     

     

mailto:foreversg@inbox.lv


Vispārējie noteikumi ForeverNet abonēšanai (spēkā no 02.01.2009) 

 

 

 

 

 

1.Vienošanās priekšmets. 

1.1. Forevers G sniedz Abonentam interneta pakalpojumu ( turpmāk       
tekstā – Pakalpojums), pamatojoties uz abonenta pieteikumu, saskaņā ar šīs 

vienošanās noteikumiem un atbilstoši spēkā esošajam Pakalpojuma 

aprakstam. 
1.2. Saņemot pakalpojumu, Abonentam un Forevers G jāievēro šīs 

vienošanās un Pakalpojuma apraksta noteikumi, (turpmāk tekstā 

Noteikumi), kā arī līguma noteikumi. 
 

2.Pakalpojuma apraksts. 

2.1. Pakalpojums nodrošina iespēju izmantot kanālus runas, datu vai video 
pārraidei gan katru atsevišķi, gan tos apvienojot. 

 

3.Pakalpojuma sniegšanas kārtība. 

3.1. Forevers G saskaņā ar Abonenta pieteikumu ierīko Pakalpojumu, 

Abonenta telpās uzstādot uzstādot atbilsošas iekārtas – Pakalpojuma 

pieslēguma aparatūru, par ko var tikt sastādīts un abpusēji parakstīts 
atsevišķs pieņemšanas – nodošanas akts. Ja šāds akts tiek sastādīts, tad no tā 

parakstīšanas dienas tas kļūst par šīs Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu. 

3.2. Pakalpojums tiek sniegts atbilstoši spēkā esošam Abonenta izvēlētā 
Pakalpojuma aprakstam. 

3.3. Pakalpojums tiek sniegts nepārtraukti, ja vien to neliedz no Forevers G 
neatkarīgi apstākļi. 

 

4.ForeversG saistības. 

4.1.Forevers G saskaņā ar Abonenta pieteikumu ierīko un sniedz 

Pakalpojumu un apkalpo Abonenta telpās izvietoto Pakalpojuma  

pieslēguma aparatūru.. 
4.2. Pakalpojuma ietvaros Forevers G novērš bojājumus interneta tīklā līdz 

pakalpojuma pieslēguma punktam ne ilgāk kā 3 (triju) darbdienu laikā no 

bojājuma pieslēguma brīža, neskaitot pieteikuma iesniegšanas dienu.Šis 
laiks var būt ilgāks , ja nav iespējams atjaunot sakaru no Forevers G 

neatkarīgu iemeslu dēļ. 

4.3. Forevers G nav atbildīgs: 
4.3.1. par Pakalpojuma sniegšanas pārtraukumiem, kas radušies   

elektroenerģijas piegādes pārtraukuma dēļ Abonenta telpās vai īpašumā; 

4.3.2. par sekām, kas radušās Abonenta patvaļīgas Pakalpojuma pieslēguma 
aparatūras konfigurācijas maiņas dēļ. 

4.4. Forevers G ir tiesības veikt izmaiņas vai grozījumus Pakalpojumā (t.i., 

tā sniegšanas noteikumos, funkcionalitātē, Pakalpojuma aprakstā), ja tas 
nepieciešams sakarā ar Pakalpojuma attīstību un ja nepieciešamību radījušas 

tehnoloģiskas izmaiņas Pakalpojuma sniegšanas procesā, kā arī mainīt 

pakalpojuma tarifus. 
 

5.Abonenta saistības. 

5.1. Abonents apņemas sagatavot un uzturēt telpas saskaņā ar Forevers G 
aparatūras novietošanas tehniskajiem noteikumiem. 

5.2. Abonents apņemas lietot Pakalpojuma pieslēguma aparatūru atbilstoši to 

lietošanas instrukcijām. 
5.3. Abonents apņemās maksāt par Pakalpojumu saskaņā ar Vienošanās 

nosacījumiem. 

5.4. Abonents apņemas nodrošināt Pakalpojuma pieslēguma aparatūru ar 
elektrobarošanu un samaksāt par  to. 

5.5 .Pakalpojuma sniegšanas pārtraukuma gadījumā Abonents apņemas 

pieteikt bojājumu pa tālruni 22336677, 65245450 
5.6. Abonents ir materiāli atbildīgs par jebkuriem Abonenta telpās uzstādītās 

un Forevers G īpašumā esošās Pakalpojuma pieslēguma aparatūras 

bojājumiem, kas radušies Abonenta vai trešās personas vainas dēļ, kā arī par 
aparatūras pazušanu vai bojājumu. Ja aparatūra ir pazudusi, gājusi bojā vai 

bojāta, Abonents apņemas segt Forevers G ar to saistītos zaudējumus un 

samaksāt Forevers G izrakstīto rēķinu par aparatūras remontu vai maiņu. 
5.7. Abonentam ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā pēc Vienošanās 

termiņa notecējuma nodot Forevers G piederošo Pakalpojuma pieslēguma 

aparatūru labā tehniskā stāvoklī, vai samaksāt Forevers G aparatūras vērtību, 
vai tās remonta izdevumus. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

5.8. Abonents apņemas neizmantot Pakalpojumu no citiem 
telekomunikāciju tīkliem pārraidītās informācijas (tālruņa sarunas, faksa 

ziņojumi, datnes, datu pārraides paketes u.c.) nogādei Forevers G 

publiskajā interneta tīklā. 
 

6.Maksa par pakalpojumiem un norēķinu kārtība. 

6.1. Abonents maksā par Pakalpojumu un Vienošanās ar spēkā 
esošajiem Forevers G interneta lietošanas tarifiem. 

6.2. Abonēšanas maksa tiek aprēķināta , sākot ar Pakalpojuma 

ierīkošanas dienu. Par nepilnu mēnesi abonēšanas maksa tiek 
aprēķināta atbilstoši Pakalpojuma sniegšanas laikam attiecīgajā mēnesī 

ar precizitāti līdz vienai kalendārajai dienai. 

6.3. Visus norēķinus par pakalpojumiem Abonents apņemas veikt līdz 
rēķinā norādītajam datumam. 

6.4. Par katru maksājuma kavējuma dienu Abonents maksā līgumsodu 

0,2% apmērā no nesamaksātās summas. Parāda saistību gadījumā 
kārtējais maksājums tiek segts tikai pēc līgumsoda un iepriekšējo 

nesamaksāto maksājumu dzēšanas. 

6.5. Par katru summāro 24 stundu Pakalpojuma pārtraukuma periodu 
kalendārā mēneša laikā, kas pārsniedz  Vienošanās 4.2. punktā noteikto 

termiņu, proporcionāli sakaru pārtraukuma periodam tiek veikts 

Pakalpojuma abonēšanas maksas pārrēķins.Maksa netiek pārrēķināta 
gadījumos , ja Abonents nav ievērojis šīs vienošanās noteikumus. 

6.6.Klients piekrīt saņemt no piegādātāja rēķinus elektroniski. 
 

7.Vienošanās termiņš, Pakalpojuma sniegšanas un Vienošanās 

izbeigšana. 

7.1.Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir 

noslēgta uz nenoteiktu laiku, kas nav mazāks par ___ (mēneši) mēnesi 

(Minimālais pakalpojuma sniegšanas termiņš), ja attiecībā uz Abonenta 
izvēlēto Pakalpojuma šī pakalpojuma aprakstā nav noteikts citādi. 

7.2. Abonentam ir tiesības vienpusēji izbeigt Vienošanos, par to 

rakstveidā paziņojot Forevers G vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. 
Saņemot no Abonenta rakstveida pieteikumu par Vienošanās 

pārtraukšanu, Forevers G pārtrauc Pakalpojuma sniegšanu 30 

(trīsdesmit) dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. 
7.3. Ja Pakalpojumam ir noteikts minimālais Pakalpojuma lietošanas 

termiņš un Abonents atsakās no Pakalpojuma vai Pakalpojuma 

sniegšana Abonentam tiek pārtraukta viņa vainas dēļ pirms minimālā 
Pakalpojuma sniegšanas termiņa notecējuma, papildus jau veiktajiem 

maksājumiem par Pakalpojumu, Abonents samaksā Forevers G 

Vienošanās pirmstermiņa kompensāciju 80,- LVL apmērā no 
Pakalpojuma minimālā sniegšanas termiņa notecējuma. 

7.4. Forevers G ir tiesības: 

7.4.1.nekavējoties, iepriekš nebrīdinot Abonentu, pārtraukt pakalpojuma 
sniegšanu un izbeigt Vienošanos, ja abonents pārkāpj Vienošanās 5.8. 

punktu; 

7.4.2. pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu un izbeigt Vienošanos, iepriekš 
brīdinot Abonentu, ja Abonents neievēro vai pārkāpj LR spēkā esošos 

normatīvos aktus, starptautisko normatīvo aktu par informācijas 

izplatīšanu internetā normas, Noteikumus, Līguma vai šīs Vienošanās 
nosacījumus. 

7.4.3.atkārtota pieslēguma gadījumā (ja tas ir izbeigts, klientam  

pārkāpjot kādu no līgumā paredzētajiem punktiem) pierēķināt soda 
naudu 2 mēnešu abonenta  maksas apmērā. 

7.4.4. pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu un izbeigt Vienošanos, 30 

(trīsdesmit) dienas iepriekš rakstveidā brīdinot Abonentu. 
 

8.Citi noteikumi. 

8.1. Pakalpojuma, vai tās kapacitātes tālāka pārdošana vai sadalīšana 
bez iepriekšējas rakstveida vienošanās ar Forevers G ir aizliegta. Šī 

noteikuma pārkāpuma gadījumā Pakalpojuma sniegšana var tikt 

pārtraukta. 
8.2. Jebkādi šīs Vienošanās grozījumi noformējami rakstveidā. 

8.3. Šī Vienošanās ir Līguma pielikums un neatņemama sastāvdaļa. 

8.4. Vienošanās sastādīta un parakstīta divos eksemplāros ar vienādu 
juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm. 

 

 
 

 

 

 


