
(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2018/1972 (2018.gada 11.decembris) par 

Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (OV L321, 17.12.2018., 36.lpp) 102.panta 
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Līguma kopsavilkums (01.01.2022.) 

Līgumam par elektronisko sakaru pakalpojumiem (kabeļtelevīzija) 

 

 Šajā līguma kopsavilkumā atbilstīgi ES tiesību prasībām (1) doti galvenie šā 

pakalpojuma piedāvājuma elementi. 

 Tas palīdz salīdzināt pakalpojumu piedāvājumus. 

 Pilnīga informācija par pakalpojumu ir sniegta citos dokumentos. 

 

Pakalpojuma sniedzējs: SIA “NAMSAIMNIEKS”, reģistrācijas numurs 

46603000240, juridiskā adrese Ezeru iela 2, Limbaži, Limbažu novads, LV-

4001. Tālrunis 64070233 

Sūdzību iesniegšana: e-pasts: info@namsaimnieks.eu, pasta adrese - Ezeru 

iela 2, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001. Tālrunis 64070233 

 

Pakalpojums un ierīces 

Kabeļtelevīzijas nodrošināšanai nav nepieciešama aparatūra, izņemot 

galalietotāja telpas piekļuve izvilktajam kabeļtelevīzijas tīklam. 

SIA “NAMSAIMNIEKS” nodrošina kvalitatīvu pakalpojumu. Uzņēmums 

izskata Abonenta pretenziju par Līguma noteikumiem neatbilstošu pakalpojumu un 

3 (trīs) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža sniedz atbildi Abonentam. 

SIA “NAMSAIMNIEKS” apņemas novērst bojājumus uzņēmuma kabeļtelevīzijas 

tīklā līdz atzaram daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās vai atzaram uz privāto īpašumu 

48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā pēc Abonenta pieteikuma saņemšanas. 

SIA “NAMSAIMNIEKS” nav atbildīgs par elektroenerģijas atslēgumiem 

elektrotīklos, no kuriem tiek baroti kabeļtelevīzijas tīkli, kā arī pakalpojumu 

pārtraukumiem zādzību, stihisku nelaimju un citos nepārvaramas varas apstākļos, bet 

apņemas iespējami īsākā laikā atjaunot retranslāciju. Ar jautājumiem par 

SIA “NAMSAIMNIEKS” sniegto pakalpojumu kvalitāti Abonents var vērsties, zvanot 

uz tālruni 64070233, 29263964, rakstot uz e-pasts: info@namsaimnieks.eu 

Cena 

Ikmēneša abonēšanas maksa līguma noslēgšanas brīdī – EUR 7,30. 

Pakalpojuma pieslēgšanas maksa – EUR 5,20. 
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Līguma termiņš un izbeigšana 

 

Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku. 

Abonents var Līgumu lauzt, 30 (trīsdesmit) dienas pirms Līguma laušanas, 

iesniedzot rakstisku paziņojumu SIA “NAMSAIMNIEKS”.  

 

Cita attiecīgā informācija 

 

Elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas noteikumus Abonents var saņemt 

SIA “NAMSAIMNIEKS” juridiskajā adresē. 

SIA “NAMSAIMNIEKS” ievēro fizisko personu datu aizsardzību regulējošos 

normatīvos aktus. Uzņēmuma izstrādā privātuma politika pieejama 

SIA “NAMSAIMNIEKS” juridiskajā adresē. 

Ar SIA “NAMSAIMNIEKS” piedāvāto televīzijas kanālu sarakstu var iepazīties 

SIA “NAMSAIMNIEKS” juridiskajā adresē un uzņēmuma mājas lapā:  

https://namsaimnieks.eu/wp-content/uploads/2022/03/2022_KTV_saraksts.pdf  

Abonentam, kas ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, ir 

tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā izmantot atteikuma 

tiesības. 
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