
(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2018/1972 (2018. gada 11. decembris) par Eiropas 
Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (OV L 321, 17.12.2018., 36. lpp.) 102. panta 3. punkts. 

Redakcija: 03.01.2023. 

 

BIROJA INTERNETA PIESLĒGUMS 
LĪDZ 100 MBIT/S  
 

Līguma kopsavilkums 
Šajā līguma kopsavilkumā atbilstīgi ES tiesību normu prasībām (1) doti galvenie šā 
pakalpojuma piedāvājuma elementi. Tas palīdz salīdzināt pakalpojumu piedāvājumus. 
Pilnīga informācija par pakalpojumu ir sniegta citos dokumentos. 

Informācija par 
pakalpojuma sniedzēju 

Akciju sabiedrība "Latvenergo" 
Vien. reģ. Nr.: 40003032949 
Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, Latvija 
Tālr. +371 67 728 222, www.latvenergo.lv, 
info@latvenergo.lv 

Kontaktinformācija sūdzību 
iesniegšanai 

e-pasts: teleconnect@latvenergo.lv 
Pasta adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, 
LV-1230, Latvija 

 

Pakalpojumi un ierīces 
Interneta piekļuves pakalpojums fiksētā tīklā. 
Pakalpojums pieejams Latvenergo elektronisko sakaru tīkla objektos. Atbildības 
robeža ir Latvenergo tīkla iekārtas ports, bez LAN tīkla un komutatora. Klienta 
telpās elektrību nodrošina klients. 

Interneta ātrums un tiesiskās aizsardzības līdzekļi 
Minimālais garantētais pieslēguma ātrums 20 Mbit/s 
Maksimālais (reklamētais) pieslēguma ātrums 100 Mbit/s 
Parasti pieejamais pieslēguma ātrums ≥70 Mbit/s līdz <100 Mbit/s 

Ja Latvenergo vainas dēļ nav iespējams izmantot pakalpojumus vai tie netiek 
nodrošināti norādītajā kvalitātē, Latvenergo var izvērtēt konkrētos apstākļus un 
lemt par abonēšanas mēneša maksas pārrēķinu par laika periodu, kad nebija 
iespēja saņemt Latvenergo pakalpojumu vai pakalpojumi netika sniegti noteiktajā 
kvalitātē.  

Cena 
Maksa par pakalpojumu, EUR/mēn. (bez PVN) 44.00 
Maksa par ierīkošanu, EUR (bez PVN) 54.00 

Līguma termiņš, pagarināšana un izbeigšana 
Beztermiņa līgums 

Galalietotājiem invalīdiem paredzētās iespējas 
Nav 

Cita attiecīga informācija 
Pakalpojumi pieejami tikai juridiskām personām. 
Latvenergo piemēro datu plūsmas pārvaldību: novirzīta vai bloķēta piekļuve 
noteiktām vietnēm, ierobežojumi atbilstoši valsts kompetento iestāžu prasībām. 
  



(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2018/1972 (2018. gada 11. decembris) par Eiropas 
Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (OV L 321, 17.12.2018., 36. lpp.) 102. panta 3. punkts. 

Redakcija: 03.01.2023. 

 

BIROJA INTERNETA PIESLĒGUMS 
LĪDZ 500 MBIT/S  
 

Līguma kopsavilkums 
Šajā līguma kopsavilkumā atbilstīgi ES tiesību normu prasībām (1) doti galvenie šā 
pakalpojuma piedāvājuma elementi. Tas palīdz salīdzināt pakalpojumu piedāvājumus. 
Pilnīga informācija par pakalpojumu ir sniegta citos dokumentos. 

Informācija par 
pakalpojuma sniedzēju 

Akciju sabiedrība "Latvenergo" 
Vien. reģ. Nr.: 40003032949 
Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, Latvija 
Tālr. +371 67 728 222, www.latvenergo.lv, 
info@latvenergo.lv 

Kontaktinformācija sūdzību 
iesniegšanai 

e-pasts: teleconnect@latvenergo.lv 
Pasta adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, 
LV-1230, Latvija 

 

Pakalpojumi un ierīces 
Interneta piekļuves pakalpojums fiksētā tīklā. 
Pakalpojums pieejams Latvenergo elektronisko sakaru tīkla objektos. Atbildības 
robeža ir Latvenergo tīkla iekārtas ports, bez LAN tīkla un komutatora. Klienta 
telpās elektrību nodrošina klients. 

Interneta ātrums un tiesiskās aizsardzības līdzekļi 
Minimālais garantētais pieslēguma ātrums 100 Mbit/s 
Maksimālais (reklamētais) pieslēguma ātrums 500 Mbit/s 
Parasti pieejamais pieslēguma ātrums ≥300 Mbit/s līdz <500 Mbit/s 

Ja Latvenergo vainas dēļ nav iespējams izmantot pakalpojumus vai tie netiek 
nodrošināti norādītajā kvalitātē, Latvenergo var izvērtēt konkrētos apstākļus un 
lemt par abonēšanas mēneša maksas pārrēķinu par laika periodu, kad nebija 
iespēja saņemt Latvenergo pakalpojumu vai pakalpojumi netika sniegti noteiktajā 
kvalitātē.  

Cena 
Maksa par pakalpojumu, EUR/mēn. (bez PVN) 87.00 
Maksa par ierīkošanu, EUR (bez PVN) 54.00 

Līguma termiņš, pagarināšana un izbeigšana 
Beztermiņa līgums 

Galalietotājiem invalīdiem paredzētās iespējas 
Nav 

Cita attiecīga informācija 
Pakalpojumi pieejami tikai juridiskām personām. 
Latvenergo piemēro datu plūsmas pārvaldību: novirzīta vai bloķēta piekļuve 
noteiktām vietnēm, ierobežojumi atbilstoši valsts kompetento iestāžu prasībām. 


