Lietošanas noteikumi
Šie interneta vietnes www.balticmaps.eu (turpmāk tekstā – Vietnes) lietošanas
noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši visām personām, kuras lieto Vietni,
neatkarīgi no tā, vai persona ir Vietnes reģistrēts lietotājs vai nav.
1. Vietni uztur un administrē SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”, reģ. Nr.
40003426448 (turpmāk tekstā – Jāņa sēta).
2. Vietne demonstrē Jāņa sētas izstrādātā interneta karšu pārlūka tehnoloģiskās
iespējas un satur gan bezmaksas, gan maksas pakalpojumus.
3. Lietotājam (lietotājs ir fiziska vai juridiska persona, kura veic jebkādas aktivitātes
Vietnē vai ar to) pirms Vietnes lietošanas ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem,
kā arī ievērot tos. Jāņa sētai ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt
Noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas vietnē
www.balticmaps.eu.
4. Ja Vietnes lietotājs lieto Vietni vai veic jebkādas aktivitātes saistībā ar Vietni, tad
tiek uzskatīts, ka attiecīgais lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā
esošajiem Noteikumiem un ievēros tos. Katram Vietnes lietotājam ir pienākums
periodiski pārlasīt Noteikumus, lai savlaicīgi iegūtu informāciju par tajos
veiktajām izmaiņām. Ja lietotājs nepiekrīt Noteikumiem, tad lietotājam aizliegts
lietot Vietnes pakalpojumu, ievietot tajā informāciju vai gadījumā, ja informācija
ir ievietota, nekavējoties veikt tās izņemšanu no Vietnes.
5. Vietnes lietotājiem ir tiesības izmantot Vietnes piedāvātās iespējas un
pakalpojumus, to skaitā maksas pakalpojumus (ievērojot Distances līguma
noteikumus), par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī.
Jāņa sētai ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt Vietnē norādītās
pakalpojumu izmantošanas cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.
6. Katram reģistrētajam Vietnes lietotājam ir pienākums nodrošināt, ka lietotāja
piekļuves dati Vietnei nenonāk nepiederošu personu rīcībā. Ja Vietnē tiek veiktas
darbības ar reģistrēta lietotāja profilu (t.sk. tiek pievienoti jauni objekti vai
rediģēti esošie), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka
darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.
7. Vietnes reģistrēts lietotājs var izbeigt savu dalību Vietnes reģistrēta lietotāja
statusā, nosūtot pieprasījumu uz Distances līgumā norādīto Jāņa sētas e-pasta
adresi.
8. Vietnes administrācijai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma un pēc saviem
ieskatiem dzēst Vietnē ievadītos objektus un/vai to aprakstošo informāciju, kā arī
ierobežot vai liegt pieeju Vietnei uz laiku, paskaidrojot iemeslus elektroniskā
veidā 5 (piecu) darba dienu laikā.
9. Katrs Vietnes lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, ko tas ievieto
Vietnē, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām, kas rodas šādas informācijas
ievietošanas rezultātā.
10. Vietnē ir aizliegts ievietot informāciju, kas:
10.1.
aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības
u.c.) tiesības;
10.2.
aizskar personas godu un cieņu;
10.3.
aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
10.4.
ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;
10.5.
satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko
sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
10.6.
ir surogātpasts (junk mail, spam, chain letter) vai nesaskaņota reklāma;
10.7.
ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska;
10.8.
ir visa cita veida informācija, kas ietekmē vai var ietekmēt sadaļas
normālu darbību un drošību.

11. Jāņa sēta neatbild par lietotāju Vietnē ievietoto informāciju un sekām, kas ir
radušās vai varētu rasties šīs informācijas ievietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.
Tāpat Jāņa sēta neatbild par Vietnes pieejamību, jebkādām tehniska rakstura
problēmām Vietnes darbībā, Vietnes lietotāja objektu datu izmaiņām citas
personas autorizētas vai neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Visa Vietnes darbība
(t.sk. tajā pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāta tāda, kāda tā ir, bez kādām
papildu garantijām no Jāņa sētas. Bez tam Jāņa sēta nekādā veidā neatbild par
jebkāda veida zaudējumiem, kas Vietnes lietotājiem ir radušies vai varētu rasties
saistībā ar Vietnes un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.
12. Vietne satur bezmaksas un maksas pakalpojumus. Ja vien nav norādīts citādi,
Vietnes bezmaksas pakalpojumi paredzēti personiskai un nekomerciālai
izmantošanai. Jūs nedrīkstat modificēt, kopēt, izplatīt, pārraidīt, demonstrēt,
izpildīt, reproducēt, publicēt, licencēt, radīt atvasinātu darbu vai pārdot jebkādu
informāciju, programmatūru, produktus vai pakalpojumus, kas iegūti no Vietnes
bezmaksas pakalpojumiem. Tikai personiskos un nekomerciālos nolūkos var
izmantot Vietnes bezmaksas funkcionalitāti, kas veic kartes nosūtīšanu uz e-pastu.
Ja lietotājam rodas šaubas par bezmaksas pakalpojumu izmantošanas atbilstību
šiem Noteikumiem, lietotājam jāgriežas pie Jāņa sētas pēc skaidrojuma.
13. Vietnes maksas pakalpojumi ir šādi:
13.1.
objektu un to aprakstošās informācijas attēlošana Jāņa sētas kartē
Vietnes www.balticmaps.eu sadaļā “Ir vērts apskatīt”, lai informāciju par
objektu padarītu pieejamu Vietnes apmeklētājiem;
13.2.
Vietnes www.balticmaps.eu fragmentu ievietošana savā mājas lapā
(gadījumā, kad Lietotājs attēlo kartē vairāk par pieciem objektiem vai
lietotāja interneta vietne izsauc vairāk nekā 50 000 karšu fragmentu
pieprasījumus mēnesī);
13.3.
Vietnes datu bāzes (sadaļas “Mani objekti”) izmantošana apjomā, kas
norādīts cenu sadaļā.
13.4.
Jāņa sēta saglabā tiesības ieviest Vietnē jaunus maksas pakalpojumus.
14. Vietnes lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu Jāņa
sētas tiesisko interešu aizsardzību pret visām trešo personu prasībām vai
pretenzijām, kas ir celtas vai varētu tikt celtas pret Jāņa sētu un kuras jebkurā
veidā ir saistītas ar Vietni.
15. Ja Vietnes lietotājam tiek liegta vai ierobežota pieeja Vietnei vai arī šī lietotāja
reģistrācija vai informācija Vietnē tiek dzēsta, tad šim Vietnes lietotājam netiek
atmaksāti nekādi zaudējumi un maksājumi, izņemot tos, kuri paredzēti Distances
līgumā.
16. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Vietni pieder tikai un vienīgi Jāņa
sētai. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos
aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas
ir vai varētu tikt nodarīti Vietnei un trešajām personām.
17. Visi strīdi starp Jāņa sētu un Vietnes lietotājiem tiek risināti pārrunu ceļā. Ja
strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā
saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Privātums
1. Visi reģistrācijas un/vai autorizācijas procesā Vietnē un/vai Vietnē ievietotie
lietotāju dati (vārds, uzvārds, e-pasts un citi) tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
2. Jāņa sēta apliecina, ka Vietnes darbībā tā neveic attiecīgā lietotāja personas datu
pieprasīšanu un/vai apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.
3. Reģistrēts lietotājs ir informēts un piekrīt, ka attiecīgā lietotāja Vietnē (sadaļā “Ir
vērts apskatīt” un/vai citās sadaļās) ievietotie objekti un to aprakstošā informācija,
ko Lietotājs ir atzīmējis kā publiskojamus, būs publiski vizuāli pieejami visiem
Vietnes www.balticmaps.eu attiecīgās sadaļas skatītājiem jeb apmeklētājiem.
4. Reģistrētajiem lietotājiem ir tiesības pašiem pievienot, labot vai dzēst savā sadaļā
“Ir vērts apskatīt” un/vai citās Vietnes sadaļās iekļautos objektus.
5. Reģistrējoties Vietnē un/vai lietojot Vietni, lietotājs apliecina, ka ir informēts un
piekrīt, ka Jāņa sētai ir tiesības nodot informāciju par attiecīgo lietotāju šādos
gadījumos:
5.1. tiesībaizsardzības institūcijām, ja Jāņa sēta saņem Latvijas Republikas
aktos
noteiktajā
kārtībā
attiecīgu
pieprasījumu;
normatīvajos
5.2. tiesībaizsardzības institūcijām, ja Jāņa sēta konstatē, ka attiecīgā lietotāja
rīcība pārkāpj šos Noteikumus un/vai Latvijas Republikas normatīvos aktus, kā
rezultātā tiek vai var tikt skartas Jāņa sētas, Vietnes lietotāju vai citu personu
intereses.

