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LATVIJAS VIEGLATLĒTIKAS SAVIENĪBAS LICENČU UN DALĪBAS 

MAKSU PASŪTĪŠANAS, IEGĀDES UN NOFORMĒŠANAS NOTEIKUMI 
 

(apstiprināti 2020.gada 03.septembrī) 
 
 

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 
1.1. Šie noteikumi nosaka Latvijas Vieglatlētikas savienības, turpmāk – Savienība, 

licenču un dalības maksu pasūtīšanas, iegādes un noformēšanas kārtību un 
nosacījumus. 

1.2. Savienības licences pasūta, iegādājas un saņem, kā arī dalības maksu maksā par 
sportistiem, kuri piedalās sacensībās. Licences maksu un dalības maksu nosaka 
attiecīgo sacensību nolikumi. Licences maksu vai dalības maksu var veikt pats 
sportists, sportista treneris, sportista vecāks, radinieks vai cita persona. 

1.3. Šie noteikumi ir juridisks dokuments, kas ir saistošs abām pusēm (Pircējam un 
Savienībai) un kurā ir izklāstītas Pircēja un Savienības tiesības, pienākumi, iegādes 
un apmaksas nosacījumi, licenču un dalības maksu pasūtīšanas, iegādes un 
noformēšanas procedūra, pušu pienākumi un citi pārdošanas un iegādes 
noteikumi, kas saistīti ar Savienības licenču un dalības maksu iegādi. 

 

2. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 
2.1. E-veikals – Savienības mājaslapa/veikals (www.athletics.lv), kas ļauj identificēt 

Pircēju, viņa veiktās rezervācijas, kontaktinformāciju, norēķinu un piegādes 
informāciju. 

2.2. Lietošanas noteikumi – līgumi un noteikumi, kas nosaka Pircēja un Savienības 
tiesiskās attiecības, tiesības, pienākumus un atbildību. 

2.3. Pasūtījums – Pircēja iegādāto licenču un dalības maksu saraksts. 
2.4. Pārdošanas-pirkšanas līgums – pārdošanas laikā noslēgts līgums starp 

Savienību un Pircēju. 
2.5. Pircējs – fiziska pilngadīga persona, kas iegādājas Savienības licences un dalības 

maksas, nepilngadīga persona, kam ir vecāku vai aizbildņa atļauja (izņemot 
gadījumus, kad viņš/viņa norēķinās no saviem ienākumiem), fiziskas personas 
pilnvarots pārstāvis, juridiska persona vai juridiskas personas pilnvarots pārstāvis. 

2.6. Savienība – Latvijas Vieglatlētikas savienība. 
 

3. LICENČU MAKSAS UN DALĪBAS MAKSAS 
3.1. Licenču maksas ir noteiktas Latvijas Vieglatlētikas savienības sportistu licencēšanas 

nolikumā.  
3.2. Dalības maksas ir noteiktas sacensību nolikumos.  
 

4. LĪGUMA NOSLĒGŠANA 
Līgums starp Savienību un Pircēju tiek noslēgts brīdī, kad, Pircējs izveido pasūtījumu e-
veikalā, iesniedz visu nepieciešamo informāciju, lai būtu iespējams noslēgt līgumu un 
nospiež pogu “Pasūtīt”. 
 

5. LICENČU UN DALĪBAS MAKSU APMAKSAS KĀRTĪBA UN TERMIŅI 
5.1. Pircējs var norēķināties par licencēm un/vai dalības maksām, izmantojot bankas 

pārskaitījumu – tā ir priekšapmaksa, kad Pircējs pārskaita naudu no sava konta 
uz Savienības kontu, kas norādīts pasūtījumā.  
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5.2. Pircējam, pamatojoties uz pasūtījumu, ir iespēja apmaksāt Savienības sagatavotu 
rēķinu. 

5.3. Savienība neatgriež naudu par licences iegādi vai veikto dalības maksu. 
 

6. LICENČU UN DALĪBAS MAKSU NOFORMĒŠANA 
6.1. Pēc licences iegādes sportista profilā pie sadaļas “LICENCE” ģenerējas unikāls 

kods, kas apliecina licencēto sportistu. 
6.2. Ja dalības maksa ir samaksāta, tad sacensību sadaļā pie attiecīgā sportista 

parādās atzīme, ka dalības maksa ir veikta. 
 

7. LICENCES DERĪGUMA TERMIŅŠ 
Licence ir derīga no attiecīgā kalendārā gada 1.janvāra (vai no izdošanas datuma) 
līdz attiecīgā kalendārā gada 31.decembrim. 

 

8. PIRCĒJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 
8.1. Pirms pasūtījuma veikšanas Pircējam ir pienākums iepazīties ar šiem noteikumiem 

un Savienības Privātuma politikas noteikumiem, un apstiprināt, ka Pircējs ir 
iepazinies ar šiem dokumentiem, iesniedzot vajadzīgo informāciju, noslēdzot 
līgumus un piegādes pieprasījumus. 

8.2. Pircējam ir jāsamaksā par licenci un jāveic dalības maksa saskaņā ar šajos 
noteikumos noteikto kārtību. 

8.3. Veicot pasūtījumu e-veikalā, Pircējs apņemas ievērot šos noteikumus, e-veikalā 
minētos nosacījumus un Latvijas Republikas tiesību aktus. 

 

9. SAVIENĪBAS PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 
9.1. Savienībai ir tiesības jebkurā laikā izmainīt šos noteikumus atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām. Pircējs tiek informēts par E-veikala noteikumu izmaiņām. 
9.2. Savienībai ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt pasūtījuma minimālo apjomu, 

proti, minimālo summu, par kādu tiks veikta bezmaksas preču piegāde. Šo summu 
ir jānorāda piegādes nosacījumos. 

9.3. Ja Pircējs mēģina apdraudēt e-veikala stabilitāti un drošību vai pārkāpj savas 
saistības, Savienībai ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt 
vai ierobežot Pircēja piekļuvi e-veikalam. 

9.4. Pēc pasūtījuma veikšanas neskaidrību gadījumā par pasūtījumā sniegto 
informāciju Savienība sazinās ar Pircēju, izmantojot sniegto kontaktinformāciju. Ja 
Savienībai neizdodas sazināties ar Pircēju trīs (3) darba dienu laikā, Savienībai ir 
tiesības atcelt pasūtījumu bez iepriekšēja paziņojuma Pircējam. 

9.5. Savienība piekrīt ļaut Pircējam izmantot e-veikala pakalpojumus, pamatojoties uz 
šiem noteikumiem un e-veikalā izklāstītajiem nosacījumiem. 

9.6. Savienība apņemas ievērot Pircēja privātumu un tiesības uz viņa/viņas personīgo 
informāciju un apstrādāt Pircēja personas datus tikai saskaņā ar noteikumiem un 
kārtību, kas noteikta Latvijas Republikas tiesību aktos. 

 
10. PERSONĪGĀ INFORMĀCIJA 

10.1. Veicot pasūtījumu, Pircējam ir jāsniedz personīgā informācija, kas ļauj Savienībai 
identificēt Pircēju, lai noformētu pasūtījumu un lai vajadzības gadījumā būtu 
iespējams sazināties ar Pircēju par nepieciešamo papildu informāciju, vai lai 
izmantotu Pircēja informāciju tiešā mārketinga nolūkiem (ar Pircēja atļauju). 

10.2. Veicot pasūtījumu, Pircējs piekrīt, ka saziņa, kas nepieciešama preces piegādei, 
noritēs, izmantojot Pircēja norādīto e-pasta adresi un tālruņa numuru. 
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10.3. Ja Pircējs vēlas, lai viņa e-pasta adrese vai tālruņa numurs vairs netiktu 
izmantots tiešā mārketinga nolūkiem, par to ir jāinformē Savienība. 

10.4. Savienība apliecina, ka Pircēja personas dati tiks apstrādāti tikai šajos 
noteikumos noteiktajos nolūkos, kā arī tiks izmantoti tiešā mārketinga mērķiem 
(ja vien Pircējs nepaziņo, ka viņš nevēlas, lai viņa personas dati tiktu izmantoti 
tiešā mārketinga nolūkiem. 

10.5. Savienība piekrīt neizpaust Pircēja personas datus trešajām pusēm, izņemot 
Savienības partnerus, kas nodrošina preču piegādi vai citus pakalpojumus 
saistībā ar Pircēja pasūtījumu. Visos citos gadījumos Pircēja personas datus 
trešajām personām Savienība drīkst atklāt tikai saskaņā ar Latvijas tiesību aktos 
noteikto. 

10.6. Personas dati, kurus Pircējs nosūta Savienībai no savas kredītkartes vai 
debetkartes konta banku sistēmās, tiek droši apstrādāti, izmantojot drošas datu 
pārraides SSL (Secure Socket Layer) sertifikātus. Pircēja izmantotās bankas 
uzņemas pilnu atbildību par šiem personas datiem. 

10.7. Pircējam kā datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par to, kā viņa 
personas dati tiek apstrādāti, lai varētu regulēt, atcelt vai nepiekrist savu datu 
apstrādei. 

10.8. Lai nodrošinātu Pircējam pilnvērtīgu e-veikala funkcionalitāti, Savienība saglabā 
noteiktu informāciju Pircēja datorā (ierīcē), ko sauc par sīkfailiem. Savienība 
izmanto saglabāto informāciju, lai identificētu Pircēju kā iepriekšējo e-veikala 
apmeklētāju, viņam ir pieejama informāciju par izdarītajiem pirkumiem, kā arī šī 
informācija nodrošina mājaslapas apmeklējumu statistikas saglabāšanu. Pircējam 
ir iespēja pārskatīt informāciju (sīkfailus), ko Savienība saglabā, un Pircējs var 
izdzēst daļu vai visus saglabātos sīkfailus. 

10.9. Tāpat arī Pircējam ir tiesības iebilst pret informācijas (sīkfailu) ierakstīšanu un 
izmantošanu savā datorā (ierīcē), taču šajā gadījumā dažas e-veikala funkcijas 
pircējam var nebūt pieejamas. Pircējs, piekrītot sīkfailu lietošanas noteikumiem, 
piekrīt, ka informācija tiek saglabāta viņa datorā (ierīcē). Pircējs jebkurā brīdī var 
atcelt savu piekrišanu, izmainot savas pārlūkprogrammas iestatījumus vai nosūtot 
pieprasījumu Savienībai. 

10.10. Jebkurš pieprasījums vai rīkojums, kas saistīts ar personas datu apstrādi, 
pircējam ir jāiesniedz Savienībai rakstiski. Savienībai, saņemot šādu pieprasījumu 
vai rīkojumu, rakstiski jāatbild Pircējam ne vēlāk kā trīsdesmit (30) kalendāro 
dienu laikā. 

10.11. Pircējs nedrīkst izmantot e-veikala pakalpojumus, ja viņš nepiekrīt šajā sadaļā 
minētajiem noteikumiem, kas attiecas uz personas datu aizsardzību. 

 
11. ATBILDĪBA 

11.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par sniegto personas datu pareizību. Ja Pircējs 
nenorāda noteiktus personas datus, Savienība nav atbildīgs par izrietošajām 
sekām un ir tiesīgs prasīt no Pircēja tiešo zaudējumu atlīdzību. 

11.2. Pircējs ir atbildīgs par visām darbībām, kas tiek veiktas e-veikala lietošanas laikā. 
11.3. Savienība ir atbrīvota no jebkādas atbildības gadījumā, ja Pircējs, neraugoties uz 

Savienības ieteikumiem, nav iepazinies ar šiem noteikumiem, lai gan Pircējam 
tika nodrošināta tāda iespēja. 

11.4. Ja Savienības e-veikalā ir saites uz citiem uzņēmumiem, organizācijām vai 
privātpersonu tīmekļa vietnēm, Savienība nav atbildīga par tur izvietoto 
informāciju vai darbībām; Savienība neuzrauga un nekontrolē šīs tīmekļa vietnes 
un nepārstāv šos uzņēmumus un privātpersonas. 
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11.5. Savienība nav atbildīga par Savienības un Savienības partneru savstarpējām 
saistībām, kuru pakalpojumus izmanto Pircējs. 

11.6. Zaudējumu gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei par tiešiem zaudējumiem 
 

12. NEPĀRVARAMA VARA 
Puses nav atbildīgas par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida 
neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pušu saprātīgas 
kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību 
vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides 
vai  klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta 
savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas 
apstākļu gadījumā Puses cenšas novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk. 
 

13. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 
Visas domstarpības, kas izriet no šo noteikumu izpildes, Puses risina savstarpēju sarunu 
ceļā. Ja vienošanos sarunu ceļā nav iespējams panākt, strīdi tiek risināti saskaņā ar 
Latvijas Republikas tiesību aktiem. 
 


