LĪGUMS NR. __________ PAR ELEKTRONISKO SAKARU PAKALPOJUMIEM
Rīgā, 20__.gada __.________
SIA „TELIA LATVIJA”, tās valdes priekšsēdētāja Mikus Ozola personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk tekstā
“TELIA”), no vienas puses, un
SIA „_____”, tās valdes ________________ personā, kurš/kura rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk tekstā “Pasūtītājs”),
no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā ”Puses”, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk tekstā “Līgums”):
1.

TERMINI
Izņemot šajā punktā un Līguma preambulā definētos terminus, pārējie termini, kas turpmāk tiek lietoti šajā Līgumā un
izcelti ar treknu, ir ietverti TELIA elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas noteikumos (turpmāk tekstā
„Noteikumi”), kas publicēti TELIA vietnē internetā www.telia.lv (turpmāk tekstā „TELIA vietne”) un kas veido šī
Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

2.

LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. TELIA apņemas nodrošināt Pasūtītājam Līguma 2.2.punktā noteiktajā kārtībā Pasūtītāja izvēlētos Pakalpojumus
saskaņā ar Specifikāciju, Noteikumiem un/vai jebkuru citu dokumentu, kura nepieciešamību nosaka Pakalpojuma
specifika un kuru Puses konkrētajā gadījumā atzinušas par abpusēji saistošu.
2.2. Pasūtītājs, noslēdzot šo Līgumu, izvēlas vienu vai vairākus Pakalpojumus, parakstot katra attiecīgā Pakalpojuma
Specifikāciju. Turpmākajā Līguma darbības laikā Pasūtītājs var pieteikties jaunu Pakalpojumu lietošanai, noslēdzot ar
TELIA attiecīgu Specifikāciju vai grozīt izvēlēto Pakalpojumu Specifikācijās norādītos Pakalpojumu tehniskos
parametrus, ja TELIA šādu iespēju piedāvā.
2.3. Pasūtītājs, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem, katra izvēlētā Pakalpojuma Specifikāciju
un/vai jebkuru citu 2.1. punktā minēto saistošo dokumentu un piekrīt, ka TELIA ir tiesīga tos grozīt, paziņojot par
grozījumiem Pasūtītājam uz tā kontaktinformācijā norādīto elektroniskā pasta adresi ne vēlāk kā 1 (vienu) kalendāro
mēnesi iepriekš.
2.4. Ja TELIA ierosina grozīt paredzēto Pakalpojumu maksu vai tehniskos parametrus un Pasūtītājs grozījumiem nepiekrīt,
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atteikties no Pakalpojuma, nemaksājot fiksēto Pakalpojumu maksu, kas paredzēta
Līguma 3.3.punktā, un paziņojot par to TELIA līdz grozījumu spēkā stāšanās brīdim.
2.5. Pasūtītājs apņemas samaksāt TELIA par Pakalpojumiem Līgumā, Noteikumos un Specifikācijā noteiktajā kārtībā,
termiņā un apmērā.
3.

TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA

3.1. Šis Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un attiecībā uz katru Pakalpojumu ir spēkā to Specifikācijās norādītājos
termiņos.
3.2. Ja 1 (vienu) mēnesi pirms Līguma pielikumā(-os) norādītā(-o) Pakalpojuma(-u) termiņa(-u) beigām neviena no Pusēm
nav rakstiski paziņojusi par attiecīgā Pakalpojuma vai Līguma kopumā izbeigšanu, Līgums attiecībā uz šiem
Pakalpojumiem ir spēkā uz nenoteiktu laiku.
3.3. Ja Pasūtītājs paziņo par Līguma izbeigšanu vai atsakās no Pakalpojumiem daļēji, vai neveic Līgumā un tā pielikumos
paredzētos maksājumus vai (ne)veic citas darbības, kuru rezultātā Līguma darbība tiek izbeigta pirms termiņa,
Pasūtītājs sedz TELIA fiksēto Pakalpojumu maksu, ko tam būtu bijis jāmaksā līdz Līguma vai Pakalpojuma lietošanas
termiņa beigām, ja Līgums vai Pakalpojumu sniegšana netiktu izbeigta.
3.4. Pēc Līguma pielikumos norādīto Pakalpojumu lietošanas termiņa notecēšanas Puses par Pakalpojumu izbeigšanu
paziņo viena otrai vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš. Pasūtītājs šādā gadījumā attiecīgu paziņojumu nosūta rakstiski uz
TELIA vietnē norādīto adresi vai elektroniski uz TELIA vietnē norādīto elektroniskā pasta adresi.
3.5. TELIA ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nesedzot Pasūtītājam nekādus no tā radušos zaudējumus, rakstveidā
paziņojot par Līguma izbeigšanu Pasūtītājam vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš, ja tiesa ir pieņēmusi lēmumu par
maksātnespējas lietas ierosināšanu pret Pasūtītāju vai ja Pasūtītājs kavē ar Līgumu noteiktos maksājumus ilgāk par
30 (trīsdesmit) dienām pēc atgādinājuma vēstules saņemšanas no TELIA.
3.6. Puses nav atbildīgas par saistību neizpildi vai to nesavlaicīgu izpildi, ja to cēloņi ir vispārzināmie nepārvaramas varas
apstākļi (streiki, dabas stihijas, ugunsgrēki, karadarbība, pilsoniskie nemieri u.tml.) vai jebkādi citi apstākļi, kas Pusēm
nebija zināmi Līguma noslēgšanas brīdī un ko Puses saprātīgiem līdzekļiem nespēj kontrolēt vai novērst. Šādu apstākļu
iestāšanās gadījumā Puses nekavējoties rakstiski informē viena otru un ziņo par savu saistību prognozējamo
atsākšanas termiņu. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 1 (vienu) mēnesi, jebkura Puse ir tiesīga ar
rakstisku paziņojumu otrai Pusei pārtraukt Līguma darbību bez zaudējumu kompensācijas otrai Pusei.
3.7. Pēc Līguma izbeigšanas neatkarīgi no tās iemesliem Pasūtītājam ir pienākums 5 (piecu) dienu laikā pēc pirmā lūguma
atdot TELIA visu Pasūtītājam ar Pieņemšanas aktu nodoto TELIA īpašumu. Pretējā gadījumā Pasūtītājam ir
pienākums samaksāt TELIA līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no savlaicīgi nenodotā īpašuma vērtības par katru
nokavēto nodošanas dienu, bet kopā ne vairāk kā 100% apmērā no savlaicīgi nenodotā īpašuma vērtības.

4.

NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. Maksa par Pakalpojumiem ir noteikta Līgumam pievienotajos pielikumos bez pievienotās vērtības nodokļa, ja vien
attiecīgā pielikumā nav norādīts citādi. Pievienotās vērtības nodoklis tiek papildus aprēķināts LR normatīvajos aktos
paredzētajā apjomā un kārtībā.
4.2. Norēķinu kārtība ir paredzēta Noteikumos.
5.

LĪGUMA GROZĪJUMI

5.1. Jebkādi grozījumi un/vai papildinājumi šajā Līgumā, izņemot gadījumus, ja tie tiek veikti elektroniski Līguma 2.3.,2.4.,
3.4. un 5.2.punktos norādītajā kārtībā, ir spēkā, ja tie noformēti rakstiski, satur atsauci uz šo Līgumu un to ir
parakstījušas Pušu pilnvarotās personas.
5.2. Par izmaiņām juridiskajā adresē, nosaukumā un citā šajā Līgumā norādītajā kontaktinformācijā Pasūtītājs paziņo TELIA
rakstiski uz TELIA vietnē norādīto adresi vai elektroniski uz TELIA vietnē norādīto elektroniskā pasta adresi desmit (10)
dienu laikā. TELIA neatbild par zaudējumiem, kas Pasūtītājam varētu rasties šajā punktā norādīto saistību neizpildes
rezultātā.
6.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

6.1. TELIA ir tiesīga izmantot Pasūtītāja iesniegtos personas datus, lai izpildītu Līgumā paredzētās saistības un veidotu
klientu datu bāzi.
6.2. TELIA ir tiesīga nodot parāda piedziņas tiesības vai uzdot maksājumu uzraudzību un rēķinu iekasēšanu trešajai
personai. Ja Pasūtītājs pilnībā vai daļēji nav veicis savlaicīgu samaksu par Pakalpojumiem, tam ir pienākums samaksāt
visus ar šāda parāda piedziņu saistītos izdevumus Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā apmērā.
6.3. TELIA ir tiesīga savos materiālos un informācijā (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar TELIA vietni, reklāmas materiāliem,
preses relīzēm, publikācijām u.tml. materiāliem) minēt Pasūtītāja firmu kā TELIA klientu un/vai partneri un bez
ierobežojumiem atsaukties uz Pakalpojumu sniegšanas faktu, ja vien Pasūtītājs to nav liedzis, izdarot attiecīgu atzīmi
Līguma 6.4.punktā.
6.4. Visu šī Līguma noteikumu apspriešanas rezultātā Puses vienojas par šādiem Līguma grozījumiem vai papildinājumiem:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
6.5. Gadījumā, ja starp Pusēm rodas nesaskaņas vai strīdi, kas saistīti ar vai izriet no šī Līguma, tā satura, iztulkošanas vai
izpildes, Puses pieliek visas pūles, lai strīdu atrisinātu pārrunu ceļā. Ja Pusēm tomēr neizdodas panākt vienošanos 10
dienu laikā, visi strīdi un/vai nesaskaņas, kas jebkādā veidā saistīti ar Līgumu, izskatāmi Latvijas Republikas likumos
paredzētā kārtībā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vai tiesas starpniecību.
6.6. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros - pa vienam katrai no Pusēm, un uz
parakstīšanas brīdi tā neatņemamu sastāvdaļu veido TELIA elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas noteikumi,
Pasūtītāja kontaktinformācija, kā arī viena vai vairāku Pasūtītāja izvēlēto Pakalpojumu tehniskās un finanšu
specifikācijas, kas tiek pievienotas šim Līgumam kā atsevišķi pielikumi.
PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
SIA „TELIA LATVIJA”
Reģ. Nr. 40003057571
PVN maks. Reģ. Nr. LV40003057571
Lielvārdes 8a, LV-1006, Rīga, Latvija
Konts: LV75HABA0001408045539
A/S „Swedbank”, kods: HABALV22

SIA „__”
Reģ. Nr.
PVN maks. Reģ. Nr.

_____________________________
Mikus Ozols
Valdes priekšsēdētājs

_____________________________

Konts:
A/S „”, kods:
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