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Patērētāju tiesību aizsardzības centram 
Kr.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013 

Latvija 

 
 

Valmierā, 2012.gada 30.martā 
Nr.2/03-2012   

 
Par rakstveida apņemšanos  

 
Atbildot Patērētāju tiesību aizsardzības centra 2012.gada 20.marta vēstuli Nr.21-03/1938P-446 

SIA „MikroNET” apņemas novērst patērētāju tiesību pārkāpumus un turpmāk nepiemērot 2011.gada 
20.decembra Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – PTAC) skaidrojuma pieprasījumā 
Nr.1111 konstatētos netaisnīgos līguma noteikumus ar patērētājiem noslēgtajos līgumos.  

 
[...] 
 
5.3. Paskaidrojums  
Sakarā ar to, ka līgumi nav terminēti, punkts 5.3. izslēgts no līguma. 
 
Atsevišķi Līguma projekta noteikumi, ievērojot PTAC norādījumus, tiek izteikti šādā jaunā 

redakcijā:  
 

2.3. Izpildītājam ir tiesības veikt visas 
nepieciešamās izmaiņas vai grozījumus 
Pakalpojumā, ja tas nepieciešams sakarā ar 
Pakalpojuma attīstību un ja radusies 
nepieciešamība veikt tehnoloģiskas 
izmaiņas pakalpojuma sniegšanas procesā, 
par ko Izpildītājs paziņo Abonentam, 
izmantojot LĪGUMĀ norādīto Abonenta 
kontaktinformāciju (ar SMS palīdzību uz 
mobilo telefonu un/vai ar e-pasta palīdzību 
uz elektronisko pasta adresi) 30 dienas 
iepriekš 

2.3. Izpildītājam ir tiesības veikt visas 
nepieciešamās izmaiņas vai grozījumus 
Pakalpojumā, ja tas nepieciešams sakarā ar 
Pakalpojuma attīstību un ja radusies 
nepieciešamība veikt tehnoloģiskas izmaiņas 
pakalpojuma sniegšanas procesā, par ko 
Izpildītājs paziņo Abonentam, izmantojot 
LĪGUMĀ norādīto Abonenta kontaktinformāciju (ar 
SMS palīdzību uz mobilo telefonu un/vai ar e-pasta 
palīdzību uz elektronisko pasta adresi) 30 dienas 
iepriekš.Ja Abonents nepiekrīt no Izpildītāja puses 
piedāvātajiem grozījumiem, tas ir tiesīgs izbeigt 
līgumu bez līgumsoda piemērošanas jebkurā brīdī 
līdz grozījumu spēkā stāšanos datuma, nosūtot 
Izpildītājam iesniegumu par līguma laušanu. 
 

2.4.Izpildītājam ir tiesības izmainīt šajā līgumā 
minēto pakalpojumu cenu, par to 30 dienas 
iepriekš paziņot Abonentam, izmantojot 
LĪGUMĀ norādīto Abonenta kontaktinformāciju 
(ar SMS palīdzību uz mobilo telefonu un/vai ar 
e-pasta palīdzību uz elektronisko pasta adresi). 
 

2.4.Izpildītājam ir tiesības izmainīt šajā līgumā 
minēto pakalpojumu cenu, par to 30 dienas 
iepriekš paziņot Abonentam, izmantojot LĪGUMĀ 
norādīto Abonenta kontaktinformāciju (ar SMS 
palīdzību uz mobilo telefonu un/vai ar e-pasta 
palīdzību uz elektronisko pasta adresi)Ja Abonents 
nepiekrīt no Izpildītāja puses piedāvātajai 



Pakalpojuma cenai, tas ir tiesīgs izbeigt līgumu bez 
līgumsoda piemērošanas jebkurā brīdī līdz 
grozījumu spēkā stāšanos datuma, nosūtot 
Izpildītājam iesniegumu par līguma laušanu. 
 
 

4.3. Maksa netiek pārrēķināta gadījumos, 
Abonents nav ievērojis kādu no šī līguma 
noteikumiem. 
 

4.3. Maksa netiek pārrēķināta gadījumos, ja 
Pakalpojuma pārtraukuma cēlonis ir Abonentam 
piederošās aparatūras īslaicīgs bojājums, 
Abonenta neatbilstošu vai nelicenzētu iekārtu, vai 
programmatūras izmantošana ,vai pārtraukums 
elektroenerģijas piegādē Abonenta atbildības zonā 
pieslēguma adresē. 
 

5.5. Izpildītājs automātiski izbeidz šo Līgumu, 
ja Abonents ar pastāvīgo ikmēneša 
abonementu nav veicis apmaksu par šī līguma 
1.1 punktā minēto pakalpojumu vairāk par 2 
mēnešiem un iepriekš rakstiski nav brīdinājis 
Izpildītāju par Līguma izbeigšanu.  

5.5. Izpildītājs izbeidz šo Līgumu, rakstiski brīdinot 
Abonentu 10 (desmit) dienas iepriekš, ja 
Abonents ar pastāvīgo ikmēneša abonementu 
nav veicis apmaksu par šī līguma 1.1 punktā 
minēto pakalpojumu vairāk par 2 mēnešiem un 
iepriekš rakstiski nav brīdinājis Izpildītāju par 
Līguma izbeigšanu.  

Nav bijis punkts 5.6. 
 

5.6. Pakalpojuma sniegšana tiek atjaunota 5 
(piecu) darbadienu laikā pēc apliecinājuma 
saņemšanas no Abonenta puses par visu 
paredzēto maksājumu veikšanu ar nosacījumu, ka 
10 (desmit) dienu laikā pēc Pakalpojuma 
sniegšanas pārtraukšanas pēc 6.5. punkta , 
Abonents ir samaksājis parādu un pēdējo par 
saņemtajiem pakalpojumiem izrakstīto un tam 
nosūtīto rēķinu. 

 
 
 
 
(personīgais paraksts) [...] 
 
SIA “MikroNET” (zīmogs) 
 
Valdes priekšsēdētājs 
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