
Pielikums 
Konkurences padomes 25.05.2007. lēmumam Nr. 47 

 
 

1. LMT interneta vietne www.lmt.lv 
Pirmā (galvenā) lapa 
Hipersaite ar īsu paskaidrojošo tekstu atbilstoši interneta vietnes 
vizuālajam formātam: 

 
ZetCOM apvienojas ar LMT 
Saskaņā ar Konkurences padomes 25.05.2007. lēmuma Nr. 47 
„Par tirgus dalībnieku apvienošanos” lietā Nr. 222/07/10/01 „Par 
SIA „Latvijas Mobilais Telefons” un SIA „ZetCOM” ziņojumu par 
apvienošanos” lemjošajā daļā noteikto LMT informē, ka ir notikusi 
Amigo un Hallo priekšapmaksas pakalpojumu sniedzēja ZetCOM 
apvienošanās ar LMT. 

 

 
 
Atverot hipersaiti, sniegta īsa un patērētājam saprotama informācija 
par darījumu, kā arī norāde par Konkurences padomes interneta vietni, 
lai nepieciešamības gadījumā iepazītos ar pilnu apvienošanās 
nosacījumu tekstu. 
  

Saskaņā ar Konkurences padomes 25.05.207. lēmuma Nr. 47 „Par 
tirgus dalībnieku apvienošanos” lemjošajā daļā noteikto LMT 

http://www.lmt.lv/


  

informē, ka ir notikusi Amigo un Hallo priekšapmaksas 
pakalpojumu sniedzēja ZetCOM apvienošanās ar LMT. 
ZetCOM turpina darboties kā atsevišķa juridiska persona, 
piedāvājot pakalpojumus ar zīmolu „Amigo”. Ja ZetCOM 
pakalpojumu lietotājs vēlas kļūt par LMT pakalpojumu lietotāju, 
tam tiek piedāvāti līdzvērtīgi nosacījumi, kā citu operatoru 
klientiem. 
Tuvāka informācija par apvienošanās nosacījumiem pieejama 
Konkurences padomes lēmumā interneta vietnē www.kp.gov.lv. 

 
2. OKartes interneta vietne www.okarte.lv 
Pirmā (galvenā) lapa 
Hipersaite atbilstoši interneta vietnes vizuālajam formātam sadaļā 
„Aktuāli”: 
 

ZetCOM apvienojas ar LMT 
 

 
 
Atverot hipersaiti, sniegta īsa un patērētājam saprotama informācija 
par darījumu, kā arī norāde uz Konkurences padomes interneta vietni, 
lai nepieciešamības gadījumā iepazītos ar pilnu apvienošanās 
nosacījumu tekstu. 

 
Saskaņā ar Konkurences padomes 25.05.2007. lēmuma Nr. 47 „Par 
tirgus dalībnieku apvienošanos” lietā Nr. 222/07/10/01 „Par SIA 
„Latvijas Mobilais Telefons” un SIA „ZetCOM” ziņojumu par 
apvienošanos” lemjošajā daļā noteikto LMT informē, ka ir notikusi 
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Amigo un Hallo priekšapmaksas pakalpojumu sniedzēja ZetCOM 
apvienošanās ar LMT. 
ZetCOM turpina darboties kā atsevišķa juridiska persona, piedāvājot 
pakalpojumus ar zīmolu „Amigo”. Ja ZetCOM pakalpojumu lietotājs 
vēlas kļūt par LMT pakalpojumu lietotāju, tam tiek piedāvāti 
līdzvērtīgi nosacījumi, kā citu operatoru klientiem. 
Tuvāka informācija par apvienošanās nosacījumiem pieejama 
Konkurences padomes lēmumā interneta vietnē www.kp.gov.lv. 

 
3. LMT interneta vietne www.lmt.lv 
Sadaļa „Par LMT” 
Vismaz vienu gadu pēc apvienošanās noslēguma LMT interneta vietnes 
sadaļā „par LMT” ir pieejama īsa informācija ar hipersaiti par 
apvienošanās faktu: 
   

2007. gada jūnijā Amigo un Hallo priekšapmaksas pakalpojumu 
sniedzējs ZetCOM apvienojās ar LMT. 
 

 
 
Atverot hipersaiti, sniegta īsa un patērētājam saprotama informācija par 
darījumu, kā arī norāde uz Konkurences padomes interneta vietni, lai 
nepieciešamības gadījumā iepazītos ar pilnu pavienošanās nosacījumu 
tekstu. 
 

Saskaņā ar Konkurences padomes 25.05.2007. lēmuma Nr. 47 „Par 
tirgus dalībnieku apvienošanos” lietā Nr. 222/07/10/01 „Par SIA 
„Latvijas Mobilais Telefons” un SIA „ZetCOM” ziņojumu par 
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apvienošanos” lemjošajā daļā noteikto LMT informē, ka ir notikusi 
Amigo un Hallo priekšapmaksas pakalpojumu sniedzēja ZetCOM 
apvienošanās ar LMT. 
ZetCOM turpina darboties kā atsevišķa juridiska persona, piedāvājot 
pakalpojumus ar zīmolu „Amigo”. Ja ZetCOM pakalpojumu lietotājs 
vēlas kļūt par LMT pakalpojumu lietotāju, tam tiek piedāvāti 
līdzvērtīgi nosacījumi, kā citu operatoru klientiem. 
Tuvāka informācija par apvienošanās nosacījumiem pieejama 
Konkurences padomes lēmumā interneta vietnē www.kp.gov.lv. 

 
4.  Amigo interneta vietne www.amigo.lv
Pirmā (galvenā) lapa 

 
 
Atverot hipersaiti, sniegta īsa un patērētājam saprotama informācija par 
darījumu, kā arī norāde uz Konkurences padomes interneta vietni, lai 
nepieciešamības gadījumā iepazītos ar pilnu pavienošanās nosacījumu 
tekstu. 
 

Saskaņā ar Konkurences padomes 25.05.2007. lēmuma Nr. 47 „Par 
tirgus dalībnieku apvienošanos” lietā Nr. 222/07/10/01 „Par SIA 
„Latvijas Mobilais Telefons” un SIA „ZetCOM” ziņojumu par 
apvienošanos” lemjošajā daļā noteikto LMT informē, ka ir notikusi 
Amigo un Hallo priekšapmaksas pakalpojumu sniedzēja ZetCOM 
apvienošanās ar LMT. 
ZetCOM turpina darboties kā atsevišķa juridiska persona, piedāvājot 
pakalpojumus ar zīmolu „Amigo”. Ja ZetCOM pakalpojumu lietotājs 
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vēlas kļūt par LMT pakalpojumu lietotāju, tam tiek piedāvāti 
līdzvērtīgi nosacījumi, kā citu operatoru klientiem. 
Tuvāka informācija par apvienošanās nosacījumiem pieejama 
Konkurences padomes lēmumā interneta vietnē www.kp.gov.lv. 

 
5. Hallo interneta vietne www.hallo.lv
Pirmā (galvenā) lapa 
 

 
 
 
Atverot hipersaiti, sniegta īsa un patērētājam saprotama informācija par 
darījumu, kā arī norāde uz Konkurences padomes interneta vietni, lai 
nepieciešamības gadījumā iepazītos ar pilnu pavienošanās nosacījumu 
tekstu. 
 

Saskaņā ar Konkurences padomes 25.05.2007. lēmuma Nr. 47 „Par 
tirgus dalībnieku apvienošanos” lietā Nr. 222/07/10/01 „Par SIA 
„Latvijas Mobilais Telefons” un SIA „ZetCOM” ziņojumu par 
apvienošanos” lemjošajā daļā noteikto LMT informē, ka ir notikusi 
Amigo un Hallo priekšapmaksas pakalpojumu sniedzēja ZetCOM 
apvienošanās ar LMT. 
ZetCOM turpina darboties kā atsevišķa juridiska persona, piedāvājot 
pakalpojumus ar zīmolu „Amigo”. Ja ZetCOM pakalpojumu lietotājs 
vēlas kļūt par LMT pakalpojumu lietotāju, tam tiek piedāvāti 
līdzvērtīgi nosacījumi, kā citu operatoru klientiem. 
Tuvāka informācija par apvienošanās nosacījumiem pieejama 
Konkurences padomes lēmumā interneta vietnē www.kp.gov.lv. 
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