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Līguma kopsavilkums (15.03.2023.) 

Līgumam par elektronisko sakaru pakalpojumiem (internets) 
 
• Šajā līguma kopsavilkumā atbilstīgi ES tiesību normu prasībām1 doti galvenie šā pakalpojuma piedāvājuma elementi. 
• Tas palīdz salīdzināt pakalpojumu piedāvājumus. 
• Pilnīga informācija par pakalpojumu ir sniegta citos dokumentos. 
 

Pakalpojums un iekārtas 
Pakalpojuma nosaukums  - Optiskais internets. 
Pakalpojuma veids  -   Interneta piekļuves fiksētā tīklā. 
Pakalpojuma apjoms  -   Bezlimita. 
Interneta nodrošināšanai nav nepieciešama aparatūra. 
 

Interneta ātrums un tiesiskās aizsardzības līdzekļi 
• Inerneta tarifs ”START” 
Maksimālais garantētais ātrums līdz Latvijas Interneta trafika apmaiņas punktam (lejupielādes/augšupielādes) 100/100 Mbit/s. 
Parasti pieejamais ātrums līdz Latvijas Interneta trafika apmaiņas punktam (lejupielādes/augšupielādes) 80/80 Mbit/s. 
Minimālais garantētais ātrums līdz Latvijas Interneta trafika apmaiņas punktam (lejupielādes/augšupielādes) 60/60 Mbit/s. 
Maksimālais ārzemēs ātrums (lejupielādes/augšupielādes)  20/20 Mbit/s. 
 
• Inerneta tarifs ”ECONOMIC” 
Maksimālais garantētais ātrums līdz Latvijas Interneta trafika apmaiņas punktam (lejupielādes/augšupielādes) 100/100 Mbit/s. 
Parasti pieejamais ātrums līdz Latvijas Interneta trafika apmaiņas punktam (lejupielādes/augšupielādes) 80/80 Mbit/s. 
Minimālais garantētais ātrums līdz Latvijas Interneta trafika apmaiņas punktam (lejupielādes/augšupielādes) 60/60 Mbit/s. 
Maksimālais ārzemēs ātrums (lejupielādes/augšupielādes)  50/50 Mbit/s. 
 
• Inerneta tarifs ”ADVANCED” 
Maksimālais garantētais ātrums līdz Latvijas Interneta trafika apmaiņas punktam (lejupielādes/augšupielādes) 100/100 Mbit/s. 
Parasti pieejamais ātrums līdz Latvijas Interneta trafika apmaiņas punktam (lejupielādes/augšupielādes) 80/80 Mbit/s. 
Minimālais garantētais ātrums līdz Latvijas Interneta trafika apmaiņas punktam (lejupielādes/augšupielādes) 60/60 Mbit/s. 
Maksimālais ārzemēs ātrums (lejupielādes/augšupielādes)  100/100 Mbit/s. 
 
Boldnet nodrošina publisko Internet piekļuves pakalpojumu 24. stundas diennaktī. Boldnet apņemas novērst bojājumus 
publiskajā elektronisko sakaru tīklā līdz pieslēguma punktam ne ilgāk kā 48. stundu laikā pēc Abonenta pieteikuma 
saņemšanas.  Ar jautājumiem par Boldnet sniegto pakalpojumu kvalitāti abonents var vērsties, zvanot uz tālruni 67432798, 
rakstot uz info@boldnet.lv vai vēršoties Boldnet klientu apkalpošanas centrā.   
 

Cenas un Tarifi 
• Inerneta tarifs ”START” Mēneša abonēšanas maksa 7,50 €/mēn. (PVN ir iekļauts). 
Pakalpojuma ierīkošana ir bezmaksas. 
 
• Inerneta tarifs ”ECONOMIC” Mēneša abonēšanas maksa 10,00 €/mēn. (PVN ir iekļauts). 
Pakalpojuma ierīkošana ir bezmaksas. 
 
• Inerneta tarifs ”ADVANCED” Mēneša abonēšanas maksa 15,00 €/mēn. (PVN ir iekļauts). 
Pakalpojuma ierīkošana ir bezmaksas. 
 
Interneta apmaksai par 5 mēnešiem uz priekšu, sesto mēnesi bez maksas. 
 

                                                 
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. 



 
Līguma termiņš, pagarināšana un izbeigšana 

Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku. 
Katra no pusēm var lauzt doto līgumu bez iemeslu paskaidrošanas, ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš brīdinot otru pusi 
rakstiski, apstiprinot iesniegumu ar savu parakstu. 
 

Galalietotājiemr invalīdiem  paredzētās iespējas 
Uz doto mirkli atsevišķi piedāvājumi netiek piešķirti. 
 

Cita svarīga informācija 
Operatoram ir tiesības vienpusēji mainīt līguma nosacījumus, brīdinot Patērētāju 30 dienas pirms grozījumu stāšanās spēkā. 
Gadījumā, ja grozījumi neapmierina Patērētāju, Patērētājs var atkāpties no Līguma 30 dienu laikā pēc informācijas 
saņemšanas. 
 
 


