LIETOTĀJA LĪGUMS
VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA
Šo weblapu pārvalda mikeloga.lv. Visos weblapas vietnes tekstos termini “mēs”, “mūs” un “mūsu” attiecas
uz mikeloga.lv. mikeloga.lv piedāvā šo interneta vietni, ieskaitot visu informāciju, instrumentus un
pakalpojumus, kas pieejami šajā interneta vietnē, Jums – lietotājam ar noteikumu, ka Jūs pieņemat visus šeit
norādītos nosacījumus, noteikumus un paziņojumus.
Apmeklējot mūsu interneta vietni un/vai nopērkot kaut ko pie mums, Jūs noslēdzat darījumu ar mūsu “Servisu”
un apņematies ievērot sekojošos nolikumus un noteikumus (“Lietotāja līgums”, “Noteikumi”), ieskaitot
papildu nolikumus, noteikumus un nosacījumus, kas norādīti šajā dokumentā un/vai pieejami hipersaitē. Šis
Lietotāja līgums attiecas uz visiem vietnes lietotājiem, pircējiem, pārdevējiem un/vai satura nodrošinātājiem.
Lūdzu, uzmanīgi iepazīstieties ar šo Lietotāja līgumu pirms saņemat pieeju mūsu interneta vietnei vai uzsākat
tās lietošanu. Saņemot pieeju vai izmantojot jebkuru minētās vietnes daļu, jūs piekrītat ievērot šo Lietotāja
līgumu. Ja Jūs nepiekrītat visiem šī līguma nolikumiem un noteikumiem, Jūs nevarat saņemt pieeju interneta
vietnei vai arī izmantot jebkādus tās pakalpojumus. Ja šis Lietotāja līgums tiek uzskatīts par oferti, pieņemšana
ir ierobežota ar šo Lietotāja līgumu.
Jebkādas jaunas funkcijas un instrumenti, kas tiek pievienoti weblapai, arī ir pakļauti šī Lietotāja līguma
darbībai. Pašu pēdējo Lietotāja līguma versiju Jūs varat apskatīties jebkurā laikā šajā lapā. Mēs paturam
tiesības atjaunot, labot vai mainīt jebkuru šī Lietotāja līgumu daļu, publicējot atjauninājumus un/vai izmaiņas
mūsu interneta vietnē. Periodiska šīs lapas pārbaude, vai ir veiktas kādas izmaiņas, ir Jūsu atbildība. Ja Jūs
turpmāk izmantojat šo interneta vietni pēc jebkādu izmaiņu publicēšanas, tas nozīmē, ka pieņemat šīs izmaiņas.

TIEŠSAISTES VEIKALA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMI
Piekrītot šim Lietotāja līgumam, Jūs paziņojat, ka esat sasniedzis pilngadību saskaņā ar Jūsu dzīvesvietas valsts
vai provinces likumdošanu vai arī, ka Jūs esat sasniedzis pilngadību saskaņā ar Jūsu dzīvesvietas valsts vai
provinces likumdošanu un Jūs dodat mums piekrišanu atļaut jebkuram no Jūsu nepilngadīgajiem
apgādājamajiem izmantot šo interneta vietni.
Jums nav tiesību izmantot mūsu preces jebkādam nelikumīgam vai nesankcionētam mērķim, kā arī, izmantojot
Servisu, nedrīkstat pārkāpt jebkādus Jūsu jurisdikcijas likumus (tostarp, bet ne tikai, autortiesību likumus).
Jums nevajadzētu pārsūtīt nekādas pašprogrammējošas programmas vai vīrusus, kā arī nekādus destruktīva
rakstura kodus.
Nesankcionēta piekļuve vai jebkura Noteikuma pārkāpšana novedīs pie tūlītējas pakalpojumu pārtraukšanas,
kurus Jums piedāvā mūsu Serviss.

VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI
Mēs paturam tiesības jebkurā laikā, jebkurai personai un jebkādu iemeslu dēļ atteikt pakalpojuma sniegšanu.
Jūs piekrītat neizpaust, nedublēt, nekopēt, nepārdot, nenodarboties ar tālāk pārdošanu vai neizmantot kādu
Servisa daļu, Servisa izmantošanu vai pieeja Servisam vai jebkuram kontaktam interneta vietnē, caur kuru tiek
sniegts pakalpojums, bez mūsu rakstiskas atļaujas.
Virsraksti, kas tiek izmantoti šajā līgumā, ir iekļauti tikai ērtības dēļ, tie neierobežos vai nekādā citā veidā
neietekmēs šos Noteikumus.
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INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE, PILNĪGUMS UN AKTUALITĀTE
Šajā vietnē esošais materiāls ir paredzēts tikai kā vispārīga informācija, tas nav jāuzskata par pamatu vai
jāizmanto kā vienīgais pamats lēmumu pieņemšanai, neapspriežoties ar galvenajiem, precīzākajiem,
pilnīgākajiem vai aktuālākajiem informācijas avotiem.
Šajā interneta vietnē var būt ietverta noteikta vēsturiskā informācija. Vēsturiskā informācija, protams, nav
aktuāla un ir paredzēta tikai uzziņai. Mēs paturam tiesības mainīt šīs vietnes saturu jebkurā laikā.

SERVISA UN CENU IZMAIŅAS
Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt vai izbeigt Servisa darbību (vai jebkuru tā daļu vai saturu) bez
iepriekšēja brīdinājuma.

PAKALPOJUMI (ja ir piemērojams)
Daži pakalpojumi ir pieejami tikai tiešsaistē, izmantojot interneta vietni.
Mēs darījām visu iespējamo, lai precīzi parādītu mūsu produktu krāsas un izskatu, kas pieejami veikalā. Mēs
nevaram garantēt, ka Jūsu datora monitorā visas krāsas tiek precīzi atainotas.
Mēs paturam tiesības, bet mums nav jāierobežo mūsu preču vai Pakalpojumu pārdošana jebkurai personai
jebkurā ģeogrāfiskajā reģionā vai jurisdikcijā. Mēs varam izmantot šīs tiesības katrā konkrētā gadījumā. Mēs
paturam tiesības ierobežot mūsu piedāvāto pakalpojumu daudzumu. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā
pārtraukt jebkuras preces pārdošanu. Jebkurš piedāvājums attiecībā uz jebkuru produktu vai pakalpojumu, kas
veikts šajā vietnē, nav spēkā, ja tas ir aizliegts.

PAPILDU INSTRUMENTI
Mēs varam piedāvāt Jums pieeju trešās puses instrumentiem, kurus mēs nekontrolējam, neveicam monitoringu
un kuros nevaram ievadīt datus.
Jūs apliecināt un piekrītat, ka mēs nodrošinām piekļuvi šādiem rīkiem "kā tas ir" un "kā tas ir pieejams" bez
jebkādām garantijām, apgalvojumiem vai nosacījumiem un bez jebkāda apstiprinājuma. Mēs neuzņemamies
nekādu atbildību, ja jūs izmantojat papildu trešās puses rīkus.
Nākotnē mēs ar šo tīmekļa vietni varēsim piedāvāt arī jaunus pakalpojumus un/vai funkcijas (tostarp arī jaunus
rīkus un resursus). Šādas jaunas funkcijas un/vai pakalpojumus arī regulē šis Lietotāja līgums.

TREŠĀS PUSES SAITES
Noteikts saturs, produkti un pakalpojumi, kas pieejami mūsu Servisa ietvaros, var ietvert trešo pušu materiālus.
Trešās puses saites šajā vietnē var novirzīt Jūs uz trešo pušu interneta vietnēm, kas nav saistītas ar mums. Mēs
neesam atbildīgi par satura vai precizitātes pārbaudi vai novērtēšanu, un mēs negarantējam un neuzņemamies
atbildību par trešās puses materiāliem vai interneta vietnēm vai par jebkādiem citiem trešās puses materiāliem,
produktiem vai pakalpojumiem.
Mēs neesam atbildīgi par jebkādu kaitējumu vai bojājumiem, kas saistīti ar preču, pakalpojumu, resursu, satura
vai jebkuru citu darījumu pirkšanu vai izmantošanu, kas veikti saistībā ar trešo pušu interneta vietnēm. Lūdzu,
uzmanīgi iepazīstieties ar trešo pušu noteikumiem un praksi, pirms darījuma veikšanas pārliecinieties, ka jūs
tos saprotat. Sūdzības, pretenzijas, bažas vai jautājumi, kas attiecas uz trešo personu produktiem, būtu jānosūta
tieši šīm trešajām personām.
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LIETOTĀJU KOMENTĀRI, ATGRIEZENISKĀ SAIKNE UN IESNIEGTIE MATERIĀLI
Ja pēc mūsu pieprasījuma Jūs nosūtat konkrētus materiālus (piemēram, konkursa materiālus), vai arī bez mūsu
pieprasījuma Jūs nosūtat radošas idejas, piedāvājumus, priekšlikumus, plānus vai kādus citus materiālus pa epastu, pastu vai citādā veidā (kopā “komentāri”) Jūs piekrītat, ka mēs jebkurā laikā bez ierobežojumiem varam
rediģēt, kopēt, publicēt, izplatīt, tulkot un citādi izmantot jebkurā vidē visus komentārus, kurus Jūs mums esat
pārsūtījis. Mēs neuzņemamies un neuzņemsimies nekādus pienākumus attiecībā uz (1) konfidencialitātes
saglabāšanu jebkādiem komentāriem; 2) kompensāciju izmaksu par jebkādiem komentāriem; vai (3) atbildi uz
jebkādiem komentāriem.
Mēs varam, bet mums nav pienākums kontrolēt, mainīt vai izdzēst saturu, kuru mēs nosakām pēc mūsu
ieskatiem kā nelikumīgu, ļaunprātīgu, draudošu, apmelojošu, pornogrāfisku, neķītru vai citādi nevēlamu vai
tādu, kas pārkāpj kādas puses vai šī Lietotāja līguma intelektuālo īpašumu.
Jūs piekrītat, ka jūsu komentāri nepārkāps nekādas trešo personu tiesības, ieskaitot autortiesības, preču zīmi,
konfidencialitāti, tiesībsubjektību vai citas personiskās vai mantiskās tiesības. Jūs arī piekrītat, ka jūsu
komentāri nesatur apmelojošu vai citus nelikumīgus, aizvainojošus vai neķītrus materiālus vai nesatur jebkādu
datorvīrusu vai citu ļaunprātīgu programmatūru, kas var jebkādā veidā ietekmēt Servisa darbību vai jebkuru
ar to saistītu interneta vietni. Jūs nedrīkstat izmantot nepatiesu e-pasta adresi, izlikties par kādu citu personu,
vai kaut kā citādi maldināt mūs vai trešās personas par jebkuru komentāru izcelsmi. Jūs esat pilnībā atbildīgs
par visiem saviem komentāriem un to precizitāti. Mēs neesam atbildīgi vai neuzņemamies atbildību par
jebkādiem Jūsu vai trešās puses nosūtītajiem komentāriem.

PERSONAS DATI
Lai sniegtu jums lielāku gandarījumu par mūsu Servisa izmantošanu, mums var būt nepieciešams, lai jūs
sniegtu mums noteiktus personas datus, tostarp, bet ne tikai, jūsu vārdu, tālruņa numuru un pasta adresi. Mūsu
apkopotie dati tiks izmantoti, lai sazinātos ar Jums vai identificētu Jūs.

KĻŪDAS, NEPRECIZITĀTES UN IZLAIDUMI
Dažreiz mūsu interneta vietnē vai Servisā var būt informācija, kas ietver drukas kļūdas, neprecizitātes vai
izlaidumus, kas var attiekties uz produktu aprakstiem, cenām, reklāmas akcijām, piedāvājumiem,
maksājumiem par preču piegādi, piegādes laiku un pieejamību. Mēs paturam tiesības izlabot jebkādas kļūdas,
neprecizitātes vai izlaidumus, kā arī mainīt vai atjaunināt informāciju vai atcelt pasūtījumus, ja jebkura
informācija Servisā vai jebkurā ar to saistītā interneta vietnē ir neprecīza, jebkurā laikā bez iepriekšēja
brīdinājuma (arī pēc Jūsu pasūtījuma nosūtīšanas).
Mēs neuzņemamies nekādu pienākumu atjaunināt, mainīt vai precizēt Servisa informāciju vai par jebkuru ar
to saistītu interneta vietni, tai skaitā, un ne tikai, informāciju par cenām, izņemot gadījumus, kas paredzēti
likumā. Neviens konkrēts atjauninājumu vai izmaiņu datums, kas norādīts Servisā vai jebkurā ar to saistītā
interneta vietnē, nevar tikt izmantots, lai norādītu, ka visa informācija Servisā vai jebkurā ar to saistītā interneta
vietnē ir mainīta vai atjaunināta.

NEATĻAUTĀ IZMANTOŠANA
Papildu citiem aizliegumiem, kas norādīti Lietotāja līgumā, jums ir aizliegts izmantot interneta vietni vai tās
saturu: a) jebkādiem nelikumīgiem nolūkiem; b) lai mudinātu citus darboties vai piedalīties jebkādās
nelikumīgās darbībās; (c) lai pārkāptu starptautiskās, federālās, provinču vai valsts prasības, noteikumus,
likumus vai vietējos noteikumus; (d) lai ierobežotu vai pārkāptu mūsu intelektuālā īpašuma tiesības vai citu
personu intelektuālā īpašuma tiesības; (e), lai uzmāktos, aizvainotu, pazemotu, kaitētu, apmelotu, bojātu
reputāciju, iebiedētu vai diskriminētu saistībā ar dzimumu, seksuālo orientāciju, reliģiju, tautību, rasi, vecumu,
nacionalitāti vai invaliditāti; (f) lai sniegtu nepatiesu vai maldinošu informāciju; (g), lai lejupielādētu vai
pārsūtītu vīrusus vai kādu citu ļaundabīgu kodu veidu, kas var tikt izmantots jebkādā veidā un ietekmēt Servisa
vai jebkuras ar to saistītas interneta vietnes, citas interneta vietnes vai interneta funkcionalitāti vai darbību; (h)
lai apkopotu vai izsekot citu personu privātos datus; (i) lai izmantotu surogātpastam, pikšķerēšanai,
provokācijām, "tīklu veidošanai", tīmekļa rāpuļprogrammām vai uzspiešanai; (j) jebkuram neķītram vai
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amorālam mērķim; vai (k) lai traucētu vai apietu Servisa aizsargfunkcijas vai jebkuru ar to saistītu interneta
vietni, citas vietnes vai internetu. Mēs paturam tiesības liegt Jums Servisa lietošanu vai jebkuras ar to saistītas
interneta vietnes lietošanu pārkāpuma vai aizliegtas lietošanas gadījumā.

GARANTIJAS ATTEIKUMS; ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS
Mēs negarantējam, neapstiprinām un negalvojam, ka mūsu Servisa izmantošana būs nepārtraukta, savlaicīga,
droša vai bez kļūdām.
Jūs piekrītat, ka mēs jebkurā laikā varam noņemt pakalpojumu uz nenoteiktu laiku vai jebkurā brīdī atcelt
pakalpojumu, neinformējot Jūs.
Nekādā gadījumā mikeloga.lv, mūsu direktori, amatpersonas, darbinieki, aģenti, darbuzņēmēji, stažieri,
piegādātāji, pakalpojumu sniedzēji vai licences sniedzēji nav atbildīgi par jebkādām traumām, zaudējumiem,
pretenzijām vai jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, soda, īpašiem vai izrietošiem zaudējumiem, tai
skaitā, bet ne tikai, neiegūto peļņu, zaudētiem ieņēmumiem, zaudētiem ietaupījumiem, datu zaudējumu,
izmaksām par maiņu vai jebkuriem citiem līdzīgiem zaudējumiem, pamatojoties uz līgumu, deliktu (ieskaitot
nolaidību), stingru atbildību vai kādu citu pamatojumu, kas radies no tā, ka Jūs izmantojat kādu no
pakalpojumiem vai jebkuru preci, kas iegādāta, izmantojot Servisu, vai attiecībā uz citām prasībām, kas
jebkādā veidā saistītas ar to, ka Jūs izmantojat Servisu vai jebkuru produktu, tai skaitā, bet ne tikai, jebkādas
kļūdas vai izlaidumus saturā, vai jebkādus zaudējumus vai jebkāda veida bojājumus, kas radušies no Servisa
vai jebkura satura (vai produkta) izmantošanas, kas izvietots, pārsūtīt vai citādi pieejams caur Servisu, pat ja
tika ziņots par šādu iespēju. Tā kā dažas valstis vai jurisdikcijas neļauj izslēgt vai ierobežot atbildību par
netiešiem vai nejaušiem zaudējumiem, šādās valstīs vai jurisdikcijās mūsu atbildība ir ierobežota līdz
maksimālajam likumā atļautajam apjomam.

ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA
Jūs piekrītat atlīdzināt zaudējumus, aizstāvēt un pasargāt no atbildības mikeloga.lv un mūsu
mātesuzņēmumus, meitasuzņēmumus, partnerus, amatpersonas, direktorus, aģentus, darbņēmējus, licences
devējus, pakalpojumu sniedzējus, apakšuzņēmējus, piegādātājus, stažierus un darbiniekus no jebkādām
pretenzijām un prasībām, ieskaitot saprātīgus advokātu honorārus, ko izvirzījusi jebkāda trešā persona sakarā
ar to, ka Jūs esat pārkāpis šo Lietotāja līgumu vai tajā ietvertos dokumentus, kas tajā ietverti caur atsauci, vai,
ja esat pārkāpis jebkādus trešo personu likumus vai tiesības.

NOTEIKUMU UN STĀVOKĻU DALĀMĪBA
Gadījumā, ja kāds šī Lietotāja līguma noteikums tiks atzīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai arī tam nebūs
likumīga spēka, šādam noteikumam tomēr jābūt nodrošinātam maksimāli iespējamā atļaujamā pakāpē, ko
pieļauj piemērojamie likumi, bet neizpildāmā daļa tiks uzskatīta par atsevišķu no šī Lietotāja līguma, tādai
definīcijai nevajadzētu ietekmēt jebkuru citu atlikušo noteikumu derīgumu un izpildāmību.

IZBEIGŠANA
Pušu saistības un pienākumi, kas radušies pirms līguma izbeigšanas dienas, paliek spēkā pēc šī līguma darbības
izbeigšanās visiem mērķiem.
Šis Lietotāja līgums ir spēkā līdz brīdim, kamēr Jūs vai mēs neizbeidzam tā darbību. Jūs jebkurā laikā varat
izbeigt šo Lietotāja līgumu, paziņojot mums, ka vairs nevēlaties izmantot mūsu Servisu, vai arī kad Jūs
pārtrauksiet izmantot mūsu interneta vietni.
Ja pēc mūsu domām Jūs neievērojat, vai mums ir aizdomas, ka Jūs neievērojat kādu šī Lietotāja līguma
nosacījumu vai noteikumu, mēs arī varam jebkurā laikā izbeigt šo līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma, un Jūs
būsit atbildīgs par visām summām pirms līguma izbeigšanas datuma; un/vai, attiecīgi, mēs varam liegt Jums
piekļuvi mūsu Servisam (vai jebkurai tā daļai).
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PILNA VIENOŠANĀS
Mūsu nespēja izpildīt vai nodrošināt jebkādas šī Lietotāja līguma tiesības vai nosacījumus neatbrīvo no šīm
tiesībām vai noteikumiem.
Šis Lietotāja līgums un jebkādi noteikumi vai darbības noteikumi, kurus esam izvietojuši šajā vietnē vai
attiecībā uz Servisu, veido visu līgumu un sapratni starp Jums un mums un regulē Servisa izmantošanu,
aizstājot visus iepriekšējos vai vienlaicīgos līgumus, ziņojumus un priekšlikumus, vai mutiskus vai rakstiskus,
starp Jums un mums (ieskaitot, bet ne tikai, jebkādas iepriekšējās šī Lietotāja līguma versijas).
Jebkādas neskaidrības, interpretējot šo Lietotāja līgumu, nevajadzētu interpretēt pret pusi, kas to ir sastādījusi.

PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS
Šis Lietotāja līgums un visi atsevišķie līgumi, saskaņā ar kuriem mēs sniedzam Jums Servisu, tiek regulēti un
interpretēti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

IZMAIŅAS LIETOTĀJA LĪGUMĀ
Visjaunāko Lietotāja līguma versiju Jūs jebkurā laikā varat apskatīties šajā lapā.
Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem atjaunināt, mainīt vai aizstāt jebkuru šī Lietotāja līguma daļu,
publicējot atjauninājumus un izmaiņas mūsu interneta vietnē. Jūsu atbildība ir periodiski pārbaudīt mūsu vietni
vai nav veikti atjauninājumi. Jūsu turpmāka izmantošana vai piekļuve mūsu vietnei vai Servisam pēc jebkādu
izmaiņu publicēšanas Lietotāja līgumā nozīmē šo izmaiņu pieņemšanu.

20. DAĻA - KONTAKTINFORMĀCIJA
Jautājumi, kas attiecas uz šo Lietotāja līgumu, ir jāsūta mums uz e-pasta adresi
info@mikeloga.lv.
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