
 
TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI 

 
I Vispārīgie noteikumi 

16.08.2022 

 
 

1.  ESTO LV AS (turpmāk “ESTO” un “Mēs” un “Mūsu” “Mums”) Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi attiecas 
uz šo Tīmekļa vietni un tajā esošajām zemāka līmeņa lapām (turpmāk saukta par “Tīmekļa vietni”), kas 
pieder ESTO LV AS. 

2.  Izmantojot Tīmekļa vietni Patērētājs apliecina, ka ir izlasījis un sapratis šos noteikumus un tiem pilnībā 
pierīt. Ja šie noteikumi ir pretrunā ar kādu produktu vai pakalpojumu noteikumiem, šo produktu un 

pakalpojumu noteikumiem dodama priekšroka. 

 

II Īpašuma tiesības un aizsardzība 

1. Šī Tīmekļa vietne pieder ESTO LV AS. ESTO LV AS pieder arī visas tiesības, kas ir saistītas ar šo Tīmekļa 
vietni, tostarp, tiesības uz tās dizainu, informāciju, preču zīmēm u. tml., ja vien Tīmekļa vietnē nav tieši 
noteikts citādi. 

2.  Jebkāda Tīmekļa vietnē esošās informācijas, tostarp, tekstu, logotipu, fotoattēlu, u. tml. kopēšana un 
reproducēšana ir atļauta vienīgi ar iepriekšēju ESTO LV AS rakstisku atļauju. Tīmekļa vietnē esošā 

informācija var tikt izmantota vienīgi nekomerciāliem mērķiem, un gadījumos, kad tās izmantošana saskaņā 

ar šiem lietošanas noteikumiem vai imperatīvām tiesību normām ir atļauta, informācijas Lietotājam ir 
pienākums vienmēr un korekti dod atsauci uz informācijas sākotnējo avotu. 

 

III Tīmekļa vietnē esošā informācija 

 
1. ESTO ir svarīgi, un mēs esam pielikuši visas nepieciešamās pūles, lai nodrošinātu, ka visa Tīmekļa vietnē 

esošā informācija ir precīza, pilnīga un saņemta no drošiem avotiem. Mēs turpināsim pielikt saprātīgas pūles 
šo mērķu nodrošināšanai. Tomēr, Mēs nevaram garantēt un apliecināt, ka Tīmekļa vietnē esošā informācija 
vienmēr būs precīza un pilnīga, un Mēs nevaram uzņemties atbildību par iespējamiem zaudējumiem, kas šajā 
sakarā varētu rasties. Lūdzu, sazinieties ar Mums, ja vēlaties informāciju precizēt vai saņemt detalizētāku 

informāciju. 

2.  ESTO Tīmekļa vietnē publicētie apskati, komentāri, uzskati, viedokļi un prognozes par vispārējām 
ekonomikas tendencēm atspoguļo ESTO subjektīvo viedokli par iespējamiem nākotnes apstākļiem. ESTO 
neuzņemas nekādu atbildību par iepriekš minētajiem apskatiem, komentāriem, uzskatiem, viedokļiem un 

prognozēm, un tās nav jāuztver par rekomendācijām, ja vien nav tieši noteikts citādi. 

3.  Lietotājs apstiprina, ka, lietojot Tīmekļa vietni, tas nepieņems lēmumus, balstoties vienīgi uz šādiem 

apskatiem, komentāriem, uzskatiem, viedokļiem un prognozēm. 

4. Šī Tīmekļa vietne nav paredzēta personām, kuras nav tādu valstu pilsoņi, rezidenti vai pastāvīgie rezidenti, 
kurās piekļuve Tīmekļa vietnei un tās lietošana ir aizliegta. Personām, kurām piekļuve Tīmekļa vietnei un 
Tīmekļa vietnē esošās informācijas lietošana ir aizliegta, vai kurām ir šaubas par to, Tīmekļa vietne ir jāpamet. 

5.  ESTO Tīmekļa vietnē var būt saites un atsauces uz trešo personu tīmekļa vietnēm, piemēram, tīmekļa 
vietnēm, kuras nepieder ESTO. Mēs neesam atbildīgi par šādām tīmekļa vietnēm un par to saturu, tostarp, 
par trešo personu piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem. Ja Jūs vēlaties nokļūt trešās personas 
tīmekļa vietnē ar saites palīdzību, tas notiek pilnā Jūsu atbildībā. 

 

IV Prasības Lietotājam 

1. Droša Tīmekļa vietnes lietošana ir Lietotāja atbildība. Lietotājam ir pienākums nodrošināt savu ierīču drošību 
visu pieslēgumu laikā, t.i., izmantot drošu interneta pieslēgumu, atjauninātus, drošus un stabilus 

programmatūras risinājumus, ieskaitot operētājsistēmas, tīmekļa pārlūkprogrammas un pretvīrusu 
programmatūru. 

2.  Mēs darām visu saprātīgi iespējamo, lai nodrošinātu piekļuvi Tīmekļa vietnei saprātīgā apmērā lietotājiem, 

kuri izmanto oficiāli atbalstītus stabilus programmatūras risinājumus (ieskaitot, operētājsistēmas, tīmekļa 
pārlūkprogrammas, ID karšu programmatūru un citu trešo personu radītu programmatūru), kas nav vecāki par 
2 gadiem. Ja iespējams, mūsu vietne atbalstīs arī stabilus programmatūras risinājumus, kas ir vecāki par 
diviem gadiem. Mēs neesam atbildīgi par iespējamiem Jūsu zaudējumiem, kuru iemesls ir jebkādas problēmas, 
kas saistītas ar aparatūru vai programmatūras risinājumiem. 

 

V Lietošanas ierobežojumi 



 

 

 
1.  Šī Tīmekļa vietne un tajā esošā informācija nav paredzēta personām, kuras ir tādu 

valstu pilsoņi, rezidenti vai pastāvīgie rezidenti, kurās aizliegta piekļuve Tīmekļa 

vietnei un/vai Tīmekļa vietnes lietošana. Konkrētāk, privātpersonām, izmantojot Tīmekļa vietni, pieejamie 
pakalpojumi nav paredzēti personām, kuras ir tādu jurisdikciju rezidenti, kurās šādu pakalpojumu sniegšanu 
aizliedz banku nozari regulējošie likumi (jo īpaši ASV, Kanāda, Japāna). Personām, kurām aizliegts izmantot 
Tīmekļa vietnē esošo informāciju vai kurām ir šaubas par to, nekavējoties vietne jāpamet. Jūs izmantojiet 
Tīmekļa vietni pēc savas brīvas gribas un uz sava riska un esiet atbildīgs par to normatīvo aktu ievērošanu, 
kuri uz Jums attiecas. 

 

VI Atbildības ierobežojums 

1. Par Tīmekļa vietni vai tās saturu ESTO nesniedz garantijas. ESTO nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem, 
kas rodas no Tīmekļa vietnes lietošanas, pat tad, ja ESTO ir zinājusi par Tīmekļa vietnē esošu kļūdu. 

 

VII Autortiesības 

1. Visa Tīmekļa vietnē esošā informācija, ieskaitot Tīmekļa vietnes dizainu un programmatūru, pieder ESTO LV 

AS, ja vien nav noteikts citādi, un to drīkst izmantot vienīgi nekomerciāliem mērķiem. 

2.  Tīmekļa vietnē publicēto apskatu, komentāru, uzskatu, viedokļu un prognožu un citas informācijas 
reproducēšana un nodošana trešajām personām bez iepriekšējas rakstiskas ESTO LV AS piekrišanas ir 
aizliegta. 

 

VIII Saites 

1. Tīmekļa vietnē esošās saites uz trešo personu informāciju nav jāuztver par ESTO apstiprinājumu jebkādiem 
šajās tīmekļa vietnēs piedāvātajiem produktiem vai pakalpojumiem. Iepriekš minēto saišu izmantošana 
pilnībā ir Jūsu risks, un ESTO neuzņemas nekādu atbildību par šādu vietņu saturu, pieejamību un to 
izmantošanu. ESTO nav pārbaudījusi šādās vietnēs esošās informācijas patiesumu, pareizību, pamatotību, 
ticamību un vispusību. 

 

IX Sīkdatnes 

1.  Šī Tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kurus Tīmekļa vietne saglabā Lietotāja 
datora cietajā diskā. 

2.  Pastāv divu veidu sīkdatnes. Pirmā veida sīkdatnes saglabā informāciju lietotāja datora cietajā diskā 

noteiktu laiku. Tās tiks izmantotas, lai informētu lietotāju par izmaiņām Tīmekļa vietnē, kas notikušas pēc 
pēdējā apmeklējuma. Otrā veida sīkdatnes – sesijas sīkdatnes tiek saglabātas vienīgi īslaicīgi – uz laiku, 
kurā tīkla vietne tiek lietota. 

3. ESTO izmanto sīkdatnes lai papildinātu statistiskos datus par apmeklētājiem un uzlabotu Tīmekļa 

vietnes funkcionalitāti. 

4. Lai izmantotu Tīmekļa vietni, lietotājam jāiespējo sīkdatnes. Iespējojot sīkdatnes, lietotājs var netraucēti 
veikt bankas pārskatījumus, un sīkdatnes tiks aizvāktas tiklīdz Jūs Tīmekļa vietni būsiet beidzis lietot. 

5.  Ja lietotājs nevēlas sīkdatnes iespējot, lietotājam ir iespējas grozīt sava tīkla pārlūka uzstādījumus. Lūdzu, 
ņemiet vērā, ka pēc sesijas sīkdatņu atspējošanas Tīmekļa vietnē nebūs iespējams veikt bankas 
pārskatījumus. 

 

X Piemērojamais likums un jurisdikcija 

1.  Tīmekļa vietnei un tās lietošanas noteikumiem piemērojams Latvijas likums. Visi strīdi, kuri izceļas no šīs 
Tīmekļa vietnes lietošanas un tās lietošanas noteikumiem ir izšķirami Latvijas tiesās. 

 


