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Portāla www.epakalpojumi.lv 
lietošanas noteikumi 

 

Termini 

Apliecinājums Lietotāja elektronisks apliecinājums Portālā lietot Portālu un tajā pieejamu E-pakalpojumu saskaņā 
ar šiem Noteikumiem. 

Autorizācija Fiziskas personas identitātes pārbaude izmantojot internetbanku vai Latvijas valsts radio un 
televīzijas centra izdotu elektronisko parakstu. 

E-pakalpojums Portālā pieejams elektroniski pieprasāms un izpildāms pakalpojums. 

Lietotājs Fiziska persona, kura lieto Portālu vai Portālā pieejamu E-pakalpojumu. 

Klients Juridiska persona, kuras vārdā Lietotājs lieto E-pakalpojumu. 

Noteikumi šie noteikumi. 

Pašvaldība pašvaldība, pašvaldības iestāde, pašvaldības dibināta kapitālsabiedrība, biedrība vai nodibinājums. 

Portāls Interneta vietne www.epakalpojumi.lv. 

Uzturētājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ZZ Dats”, reģistrācijas numurs 40003278467. 

Apliecinājums 

1. Lietotājs, lietojot Portālu, apliecina, ka lieto Portālu saskaņā ar šiem Noteikumiem un lieto Portālā pieejamos 
E-pakalpojumus vienīgi savu (Klienta) tiesību un pienākumu īstenošanai un tiesisku mērķu sasniegšanai. 

2. Apliecinājums kļūst saistošs Lietotājam (Klientam) brīdī, kad Lietotājs autorizējas Portālā un apliecina piekrišanu 
ievērot šos Noteikumus. Apliecinājums ir saistošs Lietotājam (Klientam) nenoteiktu laiku. 

Lietotāja tiesības un pienākumi 

3. Lietotājs lieto Portālu savā vārdā kā fiziska persona. 

4. Lietotājam ir tiesības lietot Portālu arī Klienta vārdā šādos gadījumos: 

4.1. Lietotājam Uzņēmumu reģistra vestā reģistrā ir reģistrētas tiesības pārstāvēt Klientu atsevišķi; 

4.2. Klientu pārstāvēt tiesīgās personas iesniegušas Uzturētājam pilnvaru, ar ko Lietotājs pilnvarots lietot 
Portālu Klienta vārdā; 

4.3. Lietotājs – Klientu pārstāvēt tiesīga persona Portālā pilnvarojusi citu Lietotāju lietot Portālu Klienta vārdā. 

5. Lietotājam, kurš lieto Portālu Klienta vārdā Noteikumu 4.1. vai 4.2. punktā noteiktā gadījumā, ir pienākums 
Portālā atsaukt cita Lietotāja tiesības lietot Portālu Klienta vārdā, ja citam Lietotājam šādas tiesības ir zudušas. 

6. Lietotājam ir aizliegts izpaust Lietotāja autorizācijas datus citām personām. 

7. Lietotājam ir tiesības lietot jebkuru Portālā tam pieejamu E-pakalpojumu. Tādu E-pakalpojumu, kurš paredzēts 
vienīgi autorizētam Lietotājam, Lietotājam ir tiesības lietot pēc autorizācijas Portālā. Pēc sekmīgas autorizācijas 
Uzturētājs iegūst Lietotāja personas datus (personas kods, vārds un uzvārds) un sniedz Lietotājam 
E-pakalpojumus, balstoties uz iegūtajiem Lietotāja personas datiem. 

8. Ja E-pakalpojuma lietošanas gaitā Lietotājs atklāj kļūdu vai nepilnību datos, Lietotājs Portālā par to ziņo 
Pašvaldībai vai Uzturētājam. 

9. Lietotājs atbild par E-pakalpojumā iesniegto datu patiesumu un pilnību. 

10. Lietotājs atbild par visām Lietotāja veiktām darbībām Portālā. 

Uzturētāja tiesības un pienākumi 

11. Uzturētājs atbild par Portāla nepārtrauktu darbību. Paziņojumus par Portāla vai E-pakalpojumu pārtraukumiem 
Uzturētājs ievieto Portālā. 

12. Uzturētājs neatbild par Portāla darbības traucējumiem vai pārtraukumiem, ja tie radušies no Uzturētāja 
neatkarīgu apstākļu dēļ. 

13. Uzturētājs ir Portāla darbībā apstrādāto personu datu pārzinis. Uzturētājs ir E-pakalpojumu sniegšanā  
apstrādāto personu datu apstrādātājs. 
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14. Uzturētājs neatbild par Lietotāja vai Klienta zaudējumiem, ja cita persona ieguvusi vai lietojusi Lietotāja 
autorizācijas datus Lietotāja vai Klienta vainojamas rīcības vai bezdarbības dēļ. 

15. Uzturētājs neatbild par Lietotāja darbībām vai secinājumiem, ko Lietotājs izdarījis, pamatojoties uz Portālā vai 
E-pakalpojumu lietošanā iegūtiem datiem. 

16. Uzturētājam ir tiesības nekavējoties slēgt vai ierobežot Lietotāja piekļuvi Portālam šādos gadījumos: 

16.1. Lietotājs pārkāpj šos Noteikumus; 

16.2. Lietotājs veic darbības, kas var apturēt vai traucēt Portāla vai E-pakalpojuma darbību; 

16.3. Uzturētājam ir pamatotas aizdomas, ka Lietotāja autorizācijas datus lieto cita persona. 

17. Uzturētājam ir tiesības veikt izmaiņas Portāla darbībā un E-pakalpojumu sniegšanas kārtībā un apjomā. 

18. Uzturētājs var jebkurā laikā vienpusēji grozīt Noteikumus. Noteikumu grozījumi kļūst saistoši Lietotājam 
(Klientam) brīdī, kad Lietotājs autorizējas Portālā un atkārtoti apliecina Lietotāja (Klienta) piekrišanu ievērot šos 
Noteikumus. 

Pašvaldības tiesības un pienākumi 

19. Pašvaldība atbild par E-pakalpojumā apstrādātajiem datiem. 

20. Pašvaldība ir E-pakalpojumā apstrādāto personu datu pārzinis. 

21. Pašvaldība neatbild par Lietotāja vai Klienta zaudējumiem, ja cita persona ieguvusi vai lietojusi Lietotāja 
autorizācijas datus Lietotāja vai Klienta vainojamas rīcības vai bezdarbības dēļ. 

22. Pašvaldība neatbild par E-pakalpojuma darbības traucējumiem vai pārtraukumiem, ja tie radušies no Pašvaldības 
neatkarīgu apstākļu dēļ. 


