
 

 

SIA „Izdevniecība Dienas Mediji”  
reģ.nr.40003804497  

abonēšanas un redakcionālā satura rīka 
lietošanas noteikumi 

 
1.PRIEKŠMETS, VISPĀRĒJIE 
NOTEIKUMI, LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS 
BRĪDIS, APLIECINĀJUMI 
1.1.SIA „Izdevniecība Dienas Mediji”, 
reģ.Nr.40003804497 (turpmāk - Dienas Mediji), 
abonēšanas un satura iegādes rīka (turpmāk - Rīks), 
kas, abonēšanas gadījumā, izvietots 
http://abone.diena.lv/, un redakcionālā satura 
gadījumā izvietots https://www.diena.lv/, 
lietošanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka 
kārtību, kādā Rīka lietotāji, t.i., gan fiziskās 
personas, gan juridiskās personas (turpmāk – 
Lietotājs vai Pircējs) var lietot Rīku, Dienas Mediji 
redakcionālā satura un izdotās preses (drukātā 
un/vai elektroniskā formātā) iegādei un abonēšanai 
(turpmāk – Prece), kā arī realizēt citas sniegtās 
iespējas. Par Noteikumiem tiek uzskatīta arī 
informācija, uz kuru ir atsauces šajā dokumentā, kā 
arī informācija par kārtību par veicamajām 
darbībām un izvēlēm. 
1.2.Atbilstoši Noteikumiem, darījuma puses ir 
Dienas Mediji un Pircējs, kas noformējis Rīkā 
Preču pirkumu jeb apstiprinājis pasūtījumu. Līdz ar 
Preču pirkuma brīdi, Noteikumi starp Pircēju un 
Dienas Mediji kļūst par distances līgumu (turpmāk 
- Līgums). Līgums attiecas uz katru pirkumu 
atsevišķi – tas nevar tikt attiecināts uz citiem 
(piem., iepriekš veiktiem darījumiem) pirkumiem 
vai nepabeigtu darījumu.  
1.3.Preču pirkuma brīdis jeb pabeigts darījums, kas 
apliecina Līguma spēkā stāšanās brīdi, ir kad Pircējs 
apstiprina Preču pirkuma darījumu neatkarīgi no 
izvēlētā apmaksas veida, piegādes veida, vai citiem 
ar darījuma apstrādi noteiktajiem aspektiem, ko 
pieteicis Pircējs saskaņā ar sniegtajām iespējām. 
1.4.Veicot Preču pirkumu vai veicot jebkuru citu 
darbību, kas neaprobežojas ar Rīka ietvertās 
publiskās informācijas apskati, Lietotājs apliecina, 
ka ir iepazinies ar Noteikumiem (t.sk. kā Līgumu 
un tā noteikumiem), piekrīt tiem un uzskata tos par 
saistošiem.  
1.5.Līdz brīdim, kad Noteikumi iegūst Līguma 
spēku (Noteikumu 1.3.punkts), Noteikumi attiecībā 
pret Lietotāju nosaka Rīka lietošanas kārtību 
(informē Lietotāju), un tie neatbrīvo Lietotāju no 
saistībām, kas paredzētas šajos Noteikumos, kā arī 
Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos. 
1.6.Gadījumā, ja Rīka Lietotājs nepiekrīt 
Noteikumiem vai to daļai, tas neveiks darījumus 
Rīkā, noformējot pasūtījumus. Ja Lietotājs neievēro 
šajā Noteikumu punktā pieminēto apņemšanos, tas 
nevar atsaukties uz to, ka tas nepiekrīt 
Noteikumiem vai to daļai. 
1.7.Dienas Mediji ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji 
mainīt Rīka saturu, Noteikumus, kā arī citu 
informāciju, kas ietverta vai saistās ar Rīku. 
Noslēdzot Līgumu, Pircējs piekrīt šajā Noteikumu 
punktā noteiktajam, un saistībā ar pieminēto 
atsakās no pretenzijām vai cita veida prasījumiem 
pret Dienas Mediji. 

1.8.Dienas Mediji neatbild par jebkāda veida 
izdevumiem, kas radušies Lietotājam Rīka 
lietošanas laikā (piem., bet ne tikai, maksājums par 
interneta lietošanu, bankas komisijas par 
maksājuma veikšanu, u.tml.). 
1.9.Lietojot Rīku un tā funkcionalitātes, vienmēr ir 
jārīkojas saskaņā ar Noteikumiem, Rīka sniegtajām 
iespējām, kā arī ievērojot Latvijas Republikas 
normatīvos tiesību aktus. 
1.10.Lietotājs neatkarīgi no tā vai ir veikts darījums 
vai nav, neizmantos Rīka vai jebkādu citu aspektu, 
kas saistās ar Rīku, prettiesiski.  
1.11.Rīka lietošana nepiešķir nekādas īpašuma 
tiesības uz tā saturu – ar darījumu tiek iegūtas 
tiesības Preču personiskai lietošanai, bez tiesībām 
to pavairot, tālāk izplatīt vai tālāk pārdot. Aizliegts 
izmantot Rīkā ievietoto informāciju, bez 
saskaņojuma ar Dienas Mediji. 
 
2.VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA PREČU PIRKUMA 
DARĪJUMA VEIKŠANAI UN PRECES 
SAŅEMŠANI 
2.1.Izvēloties vēlamo vai vēlamās Preces, 
iepazīstoties ar visu informāciju par izvēlētajām 
Precēm, Pircējs var uzsākt darījuma noformēšanu 
atbilstoši sniegtajām tehniskajām iespējam un 
soļiem. Noformējot darījumu, Pircējs apliecina, ka 
ir iepazinies ar Preci. 
2.2.Pēc Noteikumu visu pirkuma soļu veikšanas 
tiek uzskatīts, ka Pircējs veicis darījumu. 
2.3.Kārtība Preces pirkuma apmaksai tiek izvēlēta 
no sniegtajām iespējām:  
2.3.1.ar internetbankas starpniecību (pēcapmaksa);  
2.3.2.izmantojot kredītiestāžu izsniegtu debetkarti 
(priekšapmaksa) – funkcija nav izmantojama, ja tiek 
iegādāts raksts https://www.diena.lv/. 
2.4.Preces pirkums tiek uzskatīts par apmaksātu 
pēc naudas saņemšanas Dienas Mediji kontā. 
2.5.Preces (raksts elektroniskā formātā) kas 
iegādājamas https://www.diena.lv/ ir pieejamas 
līdz ar apmaksu. 
2.6.Preču, kas iegādājamas http://abone.diena.lv/, 
piegāde Latvijas teritorijā tiek uzsākta ne ātrāk ā 
2.darba dienā pēc Preču apstrādes dienas 
(neatkarīgi no formāta). Ja Pasūtījums ir veikts uz 
adresi, kas nav Latvijas teritorijā, drukātā formāta 
Preču piegāde Latvijas teritorijā tiek uzsākta 2.darba 
dienā, bet Prece faktiski nonāk pie Pircēja periodā, 
kādu to noteicis piegādātājs uz noteikto piegādes 
vietu (saskaņā ar VAS Latvijas Pasts piegādes 
noteikumiem).  
2.7.Lietotājiem ir tiesības izmantot Rīkā piedāvātās 
iespējas un pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā 
attiecīgā pakalpojuma izmantošanas brīdī. Dienas 
Mediji ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem 
ieskaitiem mainīt norādītās cenas un/vai izveidot 
jaunus maksas pakalpojumus. 
2.8.Preču cenas Rīka katalogā ir norādītas ar 
pievienotās vērtības nodokli atbilstoši Latvijas 
Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajiem 
apmēriem. Cenā iekļautas piegādes izmaksas 
(drukātajam formātam), tikai ja piegāde tiek veikta 
Latvijas Republikas robežās. Ja drukātā formāta 
Prece tiek pasūtīta uz adresi, kas nav Latvijas 
Republikas teritorijā, Dienas Mediji pirms piegādes 



 

 

uzsākšanas informē Pircēju par piegādes summu, 
papildus saskaņojuma saņemšanai. 
 
3.ATTEIKUMA TIESĪBAS UN 
PRECIZĒJUMI 
3.1.Noformējot darījumu, Pircējs ir informēts, un 
piekrīt, ka Prece (t.sk. pakalpojums) atbilst Latvijas 
Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajiem 
gadījumiem, kad uz to neattiecas distances līguma 
nosacījumiem atteikuma tiesību izmantošanai 
(2014.gada 20.maijā MK noteikumi Nr.255). 
3.2.Atteikt pasūtījumu jeb Preces abonementu 
(regulārs pasūtījums noteiktam periodam) var 
telefoniskā vai elektroniskā veidā, informējot 
Dienas Mediji kontakta personu (Noteikumu 
4.6.2.punkts). Sniedzot pasūtījuma atteikumu, 
Pircējs norāda Pircēja vārdu, uzvārdu un Preces 
piegādes adresi, kā arī banku un bankas konta 
numuru, uz kuru jāpārskaita Pircēja samaksātā, bet 
„neatprečotā” abonēšanas maksa. Ņemot vērā, ka 
pasūtījuma īsākais periods ir 1 (viens) mēnesis 
drukātajam formātam, un 1 (viena) nedēļa 
elektroniskajam formātam, Pasūtījuma atteikums 
iesniedzams ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms 
konkrētā minimālā perioda pēdējai darba dienai. Ja 
Preču pasūtījums atteikts savlaicīgi, pasūtījums 
izbeidzas līdz ar minimālā perioda pēdējo datumu. 
Ja Preču pasūtījuma atteikums nokavēts, Dienas 
Mediji patur tiesības anulēt pasūtījumu līdz ar 
nākamā minimālā perioda beigām (piem., 
pasūtījums ir uz 3 (trīs) mēnešiem, atsakot to 
1.mēnesī ir pieļauts nokavējums – pasūtījums tiks 
izbeigts ar 2.mēneša beigām). 
3.3.Pēc pasūtījuma anulēšanas ievērojot noteikumu 
3.2.punktā noteikto gadījumu abonētajām Precēm, 
Dienas Mediji 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu 
laikā atmaksā Pircējam tā samaksāto, bet 
„neatprečoto” abonēšanas maksu, ņemot vērā 
periodu, kurā pasūtījums ir bijis aktīvs un par kādu 
periodu ir veikts maksājums. Pircējs, noformējot 
darījumu, piekrīt, ka atmaksa tiek veikta tikai 
personai, kas darījuma noformēšanā reģistrēta kā 
Pircējs jeb pasūtījuma saņēmējs. 
3.4.Precizējumu apstrāde abonējamām Precēm 
(piemēram, Pircējs maina adresi vai groza Preču 
komplektu) tiek veikta ar 3.darba dienu no 
pieteikuma saņemšanu – precizējumu pieteikums 
veicams atbilstoši Noteikumu 3.2.punktā 
noteiktajam (izņemot bankas rekvizītus, ja netiek 
mainīts komplekts). 
 
4.DATU APSTRĀDE,  
KONFIDENCIALITĀTE,  
CITI NOTEIKUMI 
4.1.Veicot darījumu jeb ar Līguma spēkā stāšanās 
brīdi Pircējs sniedz Dienas Mediji piekrišanu veikt 
Pircēja datu apstrādi, lai nodrošinātu Preces 
piegādi/nosūtīšanu/pieejas sniegšanu Pircējam, 
t.sk., bet ne tikai, datu nodošanu apakšuzņēmējiem, 
kas nodrošina Preču piegādi, sistēmu/Rīka 
tehnisko apkalpošanu, Pircēja informēšanu par 
piegādes beigām un iespējam pasūtījumu pagarināt, 
u.tml. (visām darbībām, lai nodrošinātu pasūtījuma 
apstādi, uzturēšanu un turpināšanu). 

4.2.Dati kas ievākti Rīkā, glabājas 5 (piecus) gadus 
no darījuma veikšanai grāmatvedības uzskaites 
vajadzībām, bet ja Pircējs nav apmaksājis Preču 
pasūtījumu, 10 (desmit) gadus no pēdējā kontakta 
līdz termiņa beigām vai parāda nomaksai. Tāpat, 
līdz Pircējs nav atsaucis, Pircējs piekrīt, ka Dienas 
Mediji Pircējam drīkst 5 (piecus) gadus no pēdējā 
darījuma veikšanas, sniegt abonēšanas un citus 
piedāvājumus, kas skar Dienas Mediji 
pakalpojumus. 
4.3.Informācija par darījumu, t.sk., Pircēju un tā 
datiem ir konfidenciāla – tā tiek nodota vienīgi 
Dienas Mediji apakšuzņēmējiem Rīka un darījuma 
apkalpošanai, uzturēšanai un apstrādei. 
4.4.Gadījumā, ja kāds no Noteikumos norādītajiem 
punktiem zaudēs spēku, tas neietekmēs pārējos 
punktus. 
4.5.Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem Noteikumiem 
un Līgumiem vai ir saistīti ar tiem, tiks izskatīti 
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 
tiesību aktiem. 
4.6.Dienas Mediji kontakta personas: 
4.6.1.attiecībā uz satura tirdzniecību 
https://www.diena.lv/, T.+371 67483385, 
portals@dienasmediji.lv;  
4.6.2.attiecībā uz abonējamo Preci 
http://abone.diena.lv/, T.+371 67000624, e-pasts: 
abonesana@dienasmediji.lv.  
4.7.Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz 
Rīku pieder tikai un vienīgi Dienas Mediji. Šo 
tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek 
saukta pie likumos noteiktās atbildības, kā arī tā ir 
pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai 
varētu tikt nodarīti Dienas Mediji un trešajām 
personām. 
 
5.UZŅĒMUMA REKVIZĪTI 
SIA “Izdevniecība Dienas Mediji”  
Reģistrācijas Nr.40003804497  
PVN reģistrācijas Nr.LV40003804497 
Juridiskā adrese: Andrejostas iela 23,  
Rīga, LV-1045 
Banka: AS Luminor bank (Nordea) 
Kods: NDEALV2X 
Konta Nr.LV21NDEA0000080835415 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteikumu redakcija: 21.05.2018. 
 


