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Baltijas Suvenīri interneta vietnes lietošanas noteikumi 

  

1. Lietošanas noteikumos lietotie termini 

 

1.1. Baltijas Suvenīri - www.baltijas-suveniri.lv vietnes turētājs, kā arī vietnē 

iekļautā preču klāsta pārdevējs, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltijas 

Suvenīri”, reģ. Nr. 40003848218, juridiskā adrese: Dārzciema iela 131-64, 

Rīga,  LV-1073.  

1.2. Vietne - vietne www.baltijas-suveniri.lv, kurā Reģistrēti lietotāji kā Pasūtītāji 

tiesīgi apskatīt Baltijas Suvenīru piedāvāto preču klāstu un veikt pasūtījumu 

attālināti ar Vietnes starpniecību. 

1.3. Lietotājs - Baltijas Suvenīri Vietnes reģistrēts lietotājs, kas ir juridiska persona 

un izmanto Vietni, lai veiktu preču pasūtījumu ar Vietnes starpniecību. 

1.4. Vietnes apmeklētājs - Baltijas Suvenīri Vietnes apmeklētāji, kas nav reģistrēti 

Vietnes Lietotāji. 

1.5. Prece - jebkura Vietnē izvietotā prece, kuru iespējams pasūtīt no Baltijas 

Suvenīri Vietnē pieejamā piedāvātā preču klāsta. 

2. Vispārīgie lietošanas noteikumi 

2.1. Šie lietošanas noteikumi nosaka Baltijas Suvenīri Vietnes lietošanas kārtību, 

Lietotāju profilu izveidošanu, reģistrācijas un autorizācijas kārtību, preču 

pasūtīšanas, samaksas noteikumus, kā arī atbildības pamatu par šo noteikumu 

neievērošanu un citus noteikumus, kas ir saistoši visiem Lietotājiem un Vietnes 

apmeklētājiem.  

2.2. Vietne, kuru pārvalda Baltijas Suvenīri ir interneta vietne, kurā Lietotāji kā 

pasūtītāji atbilstoši Vietnē izvietotajam preču klāstam ir tiesīgi veikt preču 

pasūtījumus attālināti ar Vietnes starpniecību.  

2.3. Lietotāji Baltijas Suvenīri Vietni lieto, kā arī veic profila reģistrāciju, 

pasūtījumus un citas darbības, atbilstoši šiem lietošanas noteikumiem. 

2.4. Baltijas Suvenīri ir tiesīga veikt labojumus vai grozījumus lietošanas 

noteikumos jebkurā laikā, lietošanas noteikumu aktuālo versiju ievietojot 

Vietnē. 

 

3. Reģistrētu lietotāju profilu izveide 

http://www.baltijas-suveniri.lv/


 

3.1. Vietnes apmeklētājs kļūst par Lietotāju, izveidojot lietotāju profilu Vietnē un 

iegūstot lietotājvārdu un paroli. Reģistrēšanās Vietnē iespējama sākumlapā, 

spiežot uz saites “Reģistrēties”.   

3.2. Lai Vietnes apmeklētājs kļūtu par Vietnes Lietotāju, Vietnes apmeklētājs 

aizpilda lietotāju profila izveidošanai nepieciešamo informāciju atbilstoši šo 

noteikumu 4. nodaļas noteikumiem. Reģistrācija var notikt tikai tad, ja Vietnes 

apmeklētājs ir iepazinies ar Baltijas Suvenīri Vietnes lietošanas noteikumiem 

un tos apstiprinājis. 

3.3. Pie lietotāja profila izveides, Lietotājam nepieciešams verificēt, ka persona, 

kura vēlas izveidot lietotāju profilu nav bots un ar Vietnē integrētās verifikācijas 

rīka palīdzību atrisināt vienādojumu. 

3.4. Pēc lietotāju profila izveidošanai nepieciešamās informācijas ievades, Vietnes 

apmeklētājs, kas aizpildījis lietotāja profila izveidošanai nepieciešamo 

informāciju, uz norādīto e-pasta adresi saņem apstiprinājumu vai noraidījumu 

par piekļuves piešķiršanu Vietnes lietošanai kā reģistrētam Lietotājam. 

3.5. Piekļuve Vietnei kā Lietotājam tiek piešķirta izpildoties šādiem nosacījumiem: 

3.5.1. persona, kura vēlas reģistrēties, ir juridiska persona; 

3.5.2. juridiskā persona ir esošs Baltijas Suvenīri klients. 

3.6. Pēc lietotāju profila izveides, Lietotāji ir tiesīgi piekļūt un iepazīties ar preču 

klāstu, kā arī veikt pasūtījumus.  

4. Lietotājvārda un paroles izveide 

4.1. Lietotāju profila reģistrācijas anketā ievadītais lietotājvārds tiek reģistrēts kā 

Vietnes lietotājvārds. Katru reizi, kad Lietotāji vēlēsies autorizēties Baltijas 

Suvenīri Vietnē, laukā “Lietotājvārds” tie ievada savu reģistrācijas brīdī 

norādīto lietotājvārdu. 

4.2. Paroles minimālais zīmju skaits – 8. Paroli ieteicams veidot izmantojot lielo un 

mazo burtu, ciparu un simbolu kombināciju. Drošības apsvērumu dēļ paroles 

veidošanā nav ieteicams izmantot Lietotāja personas datus u.c. viegli 

atminamus vārdus.  

5. Aizmirstas paroles atgūšana 

5.1. Lietotāji atbild par savu lietotāja profila piekļuves rekvizītu glabāšanu un 

aizsardzību. Nozaudējot kādu no Vietnes lietotāju profila rekvizītiem, proti 

lietotājvārdu vai paroli, Lietotāji nekavējoties informē par to Vietnes 

administratoru vai veic 5.1.1.  punktā minētos soļus. 

5.1.1. Ja Lietotājs aizmirsis paroli, tam ir iespēja nosūtīt pieprasījumu, lai to 

atgūtu, Vietnes lietotāju profilu autorizācijas logā nospiežot saiti 

“Aizmirsāt paroli?” un norādot savu e-pasta adresi, uz kuru tiek nosūtīta 

aktīvā saite ar iespēju izveidot jaunu paroli. 



 

6. Preču pasūtījumu veikšana un apmaksas kārtība 

6.1. Izmantojot Vietni, Lietotājs ir tiesīgs iepazīties ar Baltijas Suvenīri piedāvāto 

preču klāstu, veikt preču pasūtījumu, ievērojot šajos noteikumos ietvertos 

nosacījumus.  

6.2. Preču pasūtījumu Lietotājs veic izvēloties preci Vietnē un pievienojot to preču 

grozam.  

6.3. Lietotājs izvēlas tam vēlamo pasūtāmo preču daudzumu atbilstoši piedāvātajām 

preču vienībām vai ievada vēlamo daudzumu manuāli, ievērojot minimālā preču 

pasūtījuma slieksni. 

6.4. Lietotājs ir tiesīgs izvēlēties tik daudz preču, cik tas vēlas un pievienot tās 

grozam. Izvēlētajam preču daudzumam netiek piemērots apjoma limits, izņemot 

gadījumus, kad izvēlētā prece nav pieejama noliktavā Lietotāja izvēlētajā 

apjomā. 

6.5. Baltijas Suvenīri Lietotājam nodrošina iespēju izvēlēties starp diviem 

pasūtījuma apmaksas veidiem, lai veiktu pasūtījumu un saņemtu pasūtītās 

Preces. Lietotājs ir tiesīgs izvēlēties vienu no piedāvātajiem apmaksas veidiem: 

6.5.1. uzreiz apmaksājot veikto pasūtījumu ar karti, izmantojot vietnē 

nodrošināto maksājumu integrāciju; 

6.5.2. pieprasot rēķinu un veicot bankas pārskaitījumu. Rēķinu Baltijas 

Suvenīri nosūta Lietotājam uz tā norādīto elektroniskā pasta adresi, kura 

norādīta lietotāja profila reģistrācijas brīdī. Rēķinu Lietotājs apmaksā 

atbilstoši rēķinā norādītajam apmaksas datumam. 

6.6. Gadījumos, kuros Lietotājs nodibinājis saistības ar Baltijas Suvenīri kā 

pastāvīgais klients, Lietotājs veic regulāru rēķina apmaksu atbilstoši līguma 

nosacījumiem. 

6.7. Pasūtījuma izpilde tiek uzsākta ar brīdi, kad Baltijas Suvenīri saņem maksājumu 

savā bankas kontā. 

7. Vietnes lietošanas drošības prasības 

7.1. Drošu datu apmaiņu starp Lietotāja ierīci un Vietni nodrošina SSL datu 

apmaiņas protokols. 

7.2. Uzsākot Vietnes lietošanu, ieteicams vienmēr pārliecināties vai šis savienojums 

ir izveidojies korekti. Par to liecina pārlūkprogrammas adreses loga sākumā 

atrodamais atslēgas simbols. 

7.3. Lai atvērtu drošības sertifikāta pārbaudes logu, nepieciešams noklikšķināt uz 

atslēgas ikonas. Lietotājam jāpārliecinās, vai sertifikātā ir norādīta pareiza 

adrese, sertifikāta izdevēja firma un sertifikāta derīguma termiņš nav beidzies. 

7.4. Papildus drošai datu apmaiņai, ko garantē SSL protokola izmantošana, iesakām 

Lietotājiem regulāri sekot līdzi savas ierīces stāvoklim: 



 

7.4.1. apstiprināt antivīrusu programmu un operētājsistēmu regulāru 

jauninājumu pieprasījumus; 

7.4.2. uzstādīt ugunsmūri - programmu, kas kontrolē datu plūsmu starp klienta 

datoru un datortīklu; 

7.4.3. regulāri veikt pārbaudes pret dažādu nevēlamu programmu esamību. 

8. Personas datu apstrāde 

8.1. Apstiprinot šos lietošanas noteikumus lietotāju profila izveides brīdī, Lietotājs 

piekrīt, ka Baltijas Suvenīri veiks caur Vietni nodoto fizisko personu personas 

datu apstrādi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

8.2. Lietotājs, kas veic reģistrāciju vai veic preču pasūtījumu, apliecina, ka tā 

iesniegtie dati, t. sk., fizisko personu dati ir patiesi un pastāv tiesisks pamats to 

apstrādei, pretējā gadījumā Lietotājs uzņemas atbildību par citas personas datu 

izmantošanu un var tikt saukts pie atbildības likumos noteiktajā kārtībā, kā arī 

pret to var tikt vērstas prasības par šādu darbību rezultātā nodarītiem 

zaudējumiem. 

8.3. Lietotājs ir atbildīgs par savu datu aktualizēšanu. Ja mainījušies lietotāja profilā 

ievadītie dati, Lietotājs nekavējoties patstāvīgi aktualizē informāciju, 

autorizējoties savā lietotāja profilā un veicot attiecīgās izmaiņas. 

8.4. Baltijas Suvenīri apstrādā no Lietotājiem un Vietnes apmeklētājiem iegūtos 

personas datus atbilstoši Baltijas Suvenīri Privātuma politikai, kas pieejama 

Baltijas Suvenīri Vietnē www.baltijas-suveniri.lv.  

8.5. Baltijas Suvenīri ir tiesīga nekavējoties pārtraukt Lietotāja piekļuvi lietotāja 

profilam, ja konstatē šo lietošanas noteikumu vai normatīvo aktu normu 

pārkāpumus. 

 


