
 

  
 
 
 

Paldies, ka izvēlaties Biti! 

Iesniegums par pieslēguma numura pārvietošanu 
 

 

Nosaukums / vārds, uzvārds  

Uzņēmuma reģ. Nr.  

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds  

Pilnvarotās personas dokumenta Nr.  

Pilnvarotās personas kods  
 

Informācija par pārceļamo (-iem) numuru (iem) 
Operators, kura tīklā pakalpojumi šobrīd tiek izmantoti (turpmāk – Donora tīkla operators)  
 
 

1  9  17  25  
2  10  18  26  
3  11  19  27  
4  12  20  28  
5  13  21  29  
6  14  22  30  
7  15  23  31  
8  16  24  32  

 

 
Donora operatora numura īpašnieka paraksts un atšifrējums 
 

 
 

 

 
Numura saglabāšanas/pārvietošanas noteikumi attiecas uz visiem iepriekš un pielikumā 

minētiem numuriem: 
1. SIA “Bite Latvija” (turpmāk tekstā – “Bite”) apņemas veikt darbības, kas saistītas ar Jūsu numura pārvietošanu, lai Jūs saglabātu 

savu mobilā tālruņa numuru, izmantojot turpmāk Bites pakalpojumus .  
2. Šis iesniegums ir apstiprinājums tam, ka vēlaties izmantot turpmāk Bites pakalpojumus. Ar šo iesniegumu vienlaikus noslēgtais 

Mobilo sakaru abonentu līgums (turpmāk tekstā – „Līgums”) stāsies spēkā tikai pēc tam, kad faktiski būs notikusi Jūsu mobilā 
tālruņa numura pārvietošana uz Bites tīklu. Ja Jūs atsauksiet šo iesniegumu vai Donora tīkla operators atteiksies nodrošināt Jūsu 
numura pārcelšanu, Līgums spēkā nestāsies.  

3. Šis iesniegums vienlaikus ir arī iesniegums par Jūsu un Donora tīkla operatora līgumattiecību izbeigšanu, sākot ar datumu, kad 
numurs ir pārvietots uz Biti. Šis iesniegums par līguma izbeigšanu ar Donora tīkla operatoru gan neatbrīvos no samaksas 
pienākuma, kas Jums jāveic Donora tīkla operatoram sakarā ar līguma izbeigšanu. 

4. Jūs apliecināt, ka esat faktiskais pakalpojumu ņēmējs un šajā iesniegumā ir norādīta precīza un pareiza informācija.   
Ja Donora tīkla operators to pieprasīs, tad šis iesniegums vai šeit norādītā informācija var tikt iesniegta Donora tīkla operatoram kā 
pierādījums Jūsu numura pārvietošanai uz Biti.  

5. Tā kā numura pārvietošanas/saglabāšanas nodrošināšanai Bite izmanto trešās personas uzturētu centralizēto datubāzi, Jūs 
apliecināt, ka piekrītat šajā iesniegumā norādīto personas datu apstrādei minētajā datubāzē.  

6. Donora tīkla operators var atteikties pārcelt Abonenta numuru, ja: 
a. Šajā iesniegumā sniedzat neprecīzu informāciju, vai arī šie dati nesakrīt ar Donora tīkla operatora rīcībā esošajiem datiem.  
b. Jūs neizmantojat šajā iesniegumā norādītā  Donora tīkla operatora, pakalpojumus; 
c. Jūs jau esat uzsācis citu numura pārvietošanas procesu.  
d. Citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. 

  7. Jūs varat norādīt pieslēgumu pārvietojamos numurus arī pielikumā, tādā gadījumā pielikums ir iesnieguma neatņemama sastāvdaļa. 

  
Iesnieguma aizpildīšanas datums: 

  

  

 

 

 

SIA „BITE Latvija“ vārdā paraksta 
 
 

 
 

 



   
 

 

Pielikums NR. 1  

Pieslēgumu numuru pārvietošanas 
saraksts 

 
 

Šajā pielikumā pieslēgumu numuru īpašnieks ___________________________________ norāda 

numurus, kas saskaņā ar iesnieguma noteikumiem tiks pārcelti uz SIA “Bite Latvija” tīklu. 
 

 
N.p.k. Pārceļamais pieslēguma 

numurs 
N.p.k. Pārceļamais pieslēguma 

numurs 

33.   63.   

34.   64.   

35.   65.   

36.   66.   

37.   67.   

38.   68.   

39.   69.   

40.   70.   

41.   71.   

42.   72.   

43.   73.   

44.   74.   

45.   75.   

46.   76.   

47.   77.   

48.   78.   

49.   79.   

50.   80.   

51.   81.   

52.   82.   

53.   83.   

54.   84.   

55.   85.   

56.   86.   

57.   87.   

58.   88.   

59.   89.   

60.   90.   

61.   91.   

62.   92.   

 
Donora operatora numuru īpašnieka paraksts un atšifrējums 

 

 
  

  

 

 
SIA „BITE Latvija“ vārdā paraksta 
 


