
 
 

 

 

 

 

 

AUTORIZĀCIJAS KARTES LIETOŠANAS NOTEIKUMI 

1. Noteikumos lietotie termini 

Anketa - Autorizācijas kartes pieteikuma anketa, kas tiek aizpildīta Autorizācijas kartes saņemšanai un kurā klients 

norāda personas datus atbilstoši LGV Network prasībām 

Autorizācijas karte – elektroniska ierīce lietotāja autorizācijai uzlādes veikšanas piekļuves nodrošināšanai uzlādes 

stacijām LGV Network uzlādes staciju tīklā 

Autorizācijas kartes līgums – atbilstoši šiem Noteikumiem starp Klientu un LGV Network noslēgta vienošanās 

par Autorizācijas kartes izsniegšanu un lietošanu 

Birojs – LGV Network birojs, kurš atrodas Alksnāja ielā 7-1, Rīgā, LV-1050 

Izsniegšanas maksa – komisijas maksa par Autorizācijas kartes izsniegšanu 

Lietotājs – fiziska persona vai juridiska persona, kas ir aizpildījusi Anketu, atbilst šajos Noteikumos noteiktajiem 

kritērijiem un kurai lietošanā ir nodota Autorizācijas karte 

LGV Network – SIA „LGV Network”, vienotais reģistrācijas numurs 40103754633, Alksnāja iela 7-1, Rīga, LV-

1050 

Noteikumi – Autorizācijas kartes lietošanas noteikumi, kas nosaka Autorizācijas kartes izdošanas un lietošanas, kā 

arī Klienta un LGV Network pienākumus, tiesības un atbildību 

Sistēma – LGV Network izdoto Autorizācijas karšu un Klientu datu bāze, kurā tiek fiksēti Autorizācijas karšu 

izdošanas un lietošanas dati 

Tīkls – SIA „LGV Network” uzlādes staciju tīkls 

 

2. Vispārējie noteikumi 

2.1. Autorizācijas karti izdod LGV Network un 

nodod Lietotājam, nodrošinot piekļuvi uzlādes 

veikšanai Tīklā iekļautajām elektromobiļu 

uzlādes stacijām. Autorizācijas karte ir LGV 

Network īpašums, kuras lietošanas tiesības uz 

laiku tiek nodotas Lietotājam. 

2.2. Informāciju par Tīklā esošajām uzlādes staciju 

atrašanās vietām un piedāvājumiem var iegūt 

LGV Network tīmekļa vietnē 

www.lgvnetwork.lv. 

2.3. Noteikumi, kā arī cita informācija saistībā ar 

Autorizācijas kartes izdošanas un lietošanas 

kārtību ir pieejama LGV Network tīmekļa 

vietnē www.lgvnetwork.lv. Ja tiek konstatētas 

atšķirības starp šiem Noteikumiem un tīmekļa 

vietnē esošajiem Noteikumiem, spēkā ir 

tīmekļa vietnē www.lgvnetwork.lv publicētie 

Noteikumi. 

3. Autorizācijas kartes izsniegšanas noteikumi 

3.1. Autorizācijas karte tiek izsniegta vismaz 18 

gadu vecumu sasniegušām fiziskām personām 

vai juridiskām personām, kuras ir aizpildījušas 

Anketas obligātos laukus. 

3.2. Autorizācijas kartes pieteicējs ar parakstu 

apliecina Anketā norādīto Autorizācijas kartes 

Lietotāja datu pareizību. 

 

 

3.3. Autorizācijas kartes saņemšanas kārtība: 

3.3.1. jāaizpilda Anketa tīmekļa vietnē 

www.lgvnetwork.lv; 

3.3.2. jāsamaksā Izsniegšanas maksa (ja 

maksājums tiek veikts uz LGV Network 

norēķinu kontu kredītiestādē); 

3.3.3. iepriekš jāsaskaņo Autorizācijas kartes 

saņemšanas laiks pa tālruņa numuru +371 

25450055 un jāierodas Birojā; 

3.3.4. jāuzrāda Lietotāja personu apliecinošs 

dokuments Lietotāja identifikācijai; 

3.3.5. jāsamaksā Izsniegšanas maksa vai 

jāiesniedz kredītiestādes maksājuma 

uzdevums par Izsniegšanas maksas 

veikšanu; 

3.3.6. LGV Network izsniedz Lietotājam 

Autorizācijas karti; 

3.3.7. LGV Network ir tiesīga atteikt izsniegt 

Autorizācijas karti, ja Lietotāja 

identifikācija nav iespējama. 

3.4. LGV Network ir tiesīga neizskatīt Anketu un 

neizsniegt Lietotājam Autorizācijas karti, ja 

kāds no obligātajiem informācijas laukiem 

Anketā nav aizpildīts. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

3.5. Autorizācijas kartei nav derīguma termiņa 

ierobežojuma. 

4. Autorizācijas kartes Izsniegšanas maksa 

4.1. Par Autorizācijas kartes saņemšanu Lietotājam 

ir jāsamaksā Izsniegšanas maksa EUR 3,– (trīs 

eiro) apmērā. 

4.2. Izsniegšanas maksu Lietotājs var samaksāt 

Birojā skaidrā naudā vai veicot maksājumu uz 

LGV Network norēķinu kontu kredītiestādē. 

4.3. Izsniegšanas maksu nevar apmaksāt ar 

kredītiestādes maksājuma karti. 

5. Autorizācijas kartes lietošana 

5.1. Autorizācijas karte nav maksāšanas līdzeklis 

par elektromobiļa uzlādi. Autorizācijas karte ir 

paredzēta tikai Lietotāja identifikācijai 

elektromobiļa uzlādes veikšanai Tīklā. 

5.2. Autorizācijas karte ir derīga un izmantojama ar 

brīdi, kad tā ir izsniegta Lietotājam. 

5.3. Autorizācijas kartes nodošana lietošanā 

trešajām personām ir aizliegta. Šī noteikuma 

neievērošanas gadījumā LGV Network ir 

tiesīga bloķēt Autorizācijas karti un pieprasīt to 

atdot LGV Network. 

5.4. Ja pēc Autorizācijas kartes izsniegšanas tiek 

noskaidrots, ka Lietotājs Anketā ir uzrādījis 

nepareizus datus, LGV Network ir tiesīga 

bloķēt Autorizācijas kartes izmantošanu. 

5.5. Autorizācijas kartes nozaudēšanas vai zādzības 

gadījumā tās Lietotājam ir pienākums darba 

dienās no plkst. 9:00 līdz plkst.18:00 par to 

paziņot LGV Network pa tālruni + 371 

25450055 vai nosūtot paziņojumu uz e-pasta 

adresi: info@lgvnetwork.lv. 

6. Autorizācijas kartes apmaiņa 

6.1. Lietotājs var apmainīt Autorizācijas karti pret 

jaunu Autorizācijas karti šādos gadījumos: 

6.1.1. Autorizācijas karte ir mehāniski bojāta; 

6.1.2. Autorizācijas karte ir nozaudēta vai 

nozagta. 

6.2. Lai apmainītu Autorizācijas karti Lietotājam ir 

jāvēršas pie LGV Network, jāaktualizē Anketā 

norādītie dati un jāsamaksā Izsniegšanas 

maksa. 

6.3. Autorizācijas kartes apmaiņas gadījumā LGV 

Network atkārtoti identificē Lietotāju, Sistēmā 

anulē iepriekš izsniegto Autorizācijas karti un 

izsniedz jaunu Autorizācijas karti atbilstoši šo 

Noteikumu 3.sadaļā norādītajai Autorizācijas 

kartes izsniegšanas kārtībai. 

6.4. LGV Network neveic Autorizācijas kartes 

apmaiņu, ja nozagtās vai nozaudētās 

Autorizācijas kartes Lietotāja dati nav atrodami 

Sistēmā. 

 

 

 

 

 

 

7. Autorizācijas kartes darbības pārtraukšana 

7.1. LGV Network ir tiesīga vienpusēji pārtraukt 

Autorizācijas karšu darbību vai izmainīt 

Autorizācijas kartes noteikumus, informējot 

par to Lietotājus tīmekļa vietnē 

www.lgvnetwork.lv un nosūtot paziņojumu uz 

Anketā norādīto Lietotāja e–pasta adresi ne 

vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi iepriekš. Ja Lietotājs 

šajā laikā nav iesniedzis pieteikumu par 

atteikšanos no Autorizācijas kartes lietošanas, 

tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir piekritis 

izmaiņām. 

7.2. Lai garantētu Autorizācijas kartes Lietotāju 

drošību, saņemot Autorizācijas karti, apmainot 

to pret jaunu Autorizācijas karti vai iesniedzot 

pieteikumu par atteikšanos no Autorizācijas 

kartes, personai, kura iesniedz pieteikumu vai 

Autorizācijas kartes Lietotājam ir jāuzrāda 

personu apliecinošs dokuments tā 

identifikācijai. 

8. Autorizācijas kartes līgums 

8.1. Lai iegūtu Autorizācijas karti, Lietotājam ar 

LGV Network jānoslēdz Autorizācijas kartes 

līgums, kurā tas apliecina, ka ir iepazinies ar 

šiem Noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas 

tos ievērot un pildīt. 

8.2. Autorizācijas kartes līgums sastāv no 

Autorizācijas kartes līguma par Autorizācijas 

kartes lietošanu LGV Network uzlādes staciju 

tīklā, Anketas, šiem Noteikumiem, 

Autorizācijas kartes un LGV Network 

izsniegtas stingrās uzskaites kvīts (ja 

Izsniegšanas maksa veikta Birojā) vai 

kredītiestādes maksājuma uzdevums par 

Izsniegšanas maksas veikšanu (ja Izsniegšanas 

maksa pārskaitīta uz LGV Network norēķinu 

kontu kredītiestādē). 

8.3. Lietotājs piekrišanu slēgt Autorizācijas kartes 

līgumu izsaka ar konkludentām darbībām, 

aizpildot LGV Network tīmekļa vietnē 

www.lgvnetwork.lv pieejamo Anketu. 

9. LGV Network atbildība 

9.1. LGV Network nav atbildīga par Lietotājam 

radītajiem netiešajiem zaudējumiem un 

zaudējumiem, kas rodas sakarā ar 

Autorizācijas kartes sabojāšanu, nozaudēšanu, 

nozagšanu un citādu prettiesisku atņemšanu. 

9.2. LGV Network nav atbildīga par zaudējumiem, 

kas Lietotājiem var rasties, anulējot Lietotājam 

izsniegto Autorizācijas karti. 

9.3. Lietotājam autorizējoties elektromobiļa 

uzlādes veikšanai Tīklā esošajās uzlādes 

stacijās, LGV Network ir pienākums reģistrēt 

autorizāciju Sistēmā. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

10. Lietotāja atbildība 

10.1. Noteikumi ir saistoši visiem Lietotājiem un tie 

ir atbildīgi par Autorizācijas kartes lietošanu 

atbilstoši šiem Noteikumiem. 

10.2. Lietotājs atbild par Autorizācijas kartes 

glabāšanu. 

10.3. Lietotājam ir pienākums paziņot LGV Network 

pa tālruni +371 25450055  vai nosūtot 

paziņojumu uz e-pasta adresi: 

info@lgvnetwork.lv. par sava uzvārda, 

adreses, tālruņa numura vai e–pasta adreses 

izmaiņām. Citādi LGV Network ir tiesīga 

uzskatīt, ka visi līdz šim zināmie Lietotāja dati 

ir spēkā esoši un Lietotājam nosūtītie 

paziņojumi ir to sasnieguši. 

10.4. Lietotājs var atteikties no turpmākas 

komerciālo paziņojumu saņemšanas, uzrakstot 

un iesniedzot attiecīgu iesniegumu LGV 

Network rakstiskā formātā, nosūtot to uz 

Biroju vai e–pasta adresi info@lgvnetwork.lv. 

11. Pretenzijas 

11.1. Pretenzijas saistībā ar Autorizācijas karti var 

iesniegt tikai Lietotājs vai tā pārstāvis, ja 

aizpildot slēdzot Autorizācijas kartes līgumu 

tāds ir norādīts. 

11.2. Pretenzijas ir iesniedzamas rakstiskā formātā, 

norādot pretenzijas iesniedzēja vārdu, uzvārdu, 

personas kodu, kontakttālruni un adresi, 

Autorizācijas kartes numuru, faktus un 

apstākļus, kas pamato pretenziju, un 

pretenzijas iesniedzēja prasījumu. 

11.3. Pretenzijām, kas saistītas ar Autorizācijas 

kartes tehnisko darbību, papildus 11.2.punktā 

norādītajiem dokumentiem jāpievieno bojātā 

Autorizācijas karte ekspertīzes veikšanai. 

11.4. Lietotāja pretenzijas LGV Network izskata 15 

(piecpadsmit) dienu laikā pēc pretenzijas 

saņemšanas un sniedz Lietotājam rakstisku 

atbildi, nosūtot to uz Anketā norādīto Lietotāja 

adresi vai e–pastu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Personas datu aizsardzība 

12.1. Lietotāja personas dati un Sistēmā reģistrētie 

autorizācijas dati tiek glabāti atbilstoši Fizisko 

personu datu aizsardzības likuma un citu spēkā 

esošo normatīvo aktu noteikumiem. 

12.2. LGV Network nodrošina visus ar personu datu 

aizsardzību saistītos pasākumus, pasargājot tos 

no izplatīšanas, izmantošanas pretēji 

Noteikumiem un citām nelikumīgām 

darbībām. 

12.3. LGV Network ir tiesīga veikt datu apstrādi, 

ciktāl tas nepieciešams ar mērķi iegūt, analizēt 

un apkopot šajos Noteikumos norādītos datus, 

Sistēmas darbības uzturēšanai. 

12.4. LGV Network ir tiesīga izmantot Lietotāja 

sniegtos personas datus Lietotāja 

identifikācijai, statistikas veidošanai, kā arī 

piedāvājumu izstrādāšanai Autorizācijas karšu 

Lietotājiem un to informēšanai par izmaiņām 

Noteikumos. 

12.5. LGV Network Lietotājiem saistošo 

informāciju un LGV Network sagatavotos 

piedāvājumus nosūta tikai un vienīgi uz Anketā 

norādīto adresi vai e–pasta adresi. 

12.6. LGV Network ir tiesīga nodot personas datus 

Sistēmas uzturētājiem to funkciju veikšanai, 

kas saistītas ar Sistēmas izveidi, uzturēšanu un 

darbību. 

12.7. LGV Network garantē, ka Lietotāja sniegtie 

personas dati, ko tas ir uzzinājis, saņemot 

Anketu vai Lietotājam izmantojot 

Autorizācijas karti, tiks izmantoti tikai šajos 

Noteikumos norādītajiem mērķiem, kā arī tie 

var tikt atklāti trešajām personām tikai ar 

Lietotāja piekrišanu, izņemot gadījumus, kad 

datu atklāšanas pienākums vai tiesības izriet no 

normatīvo aktu noteikumiem. 

12.8. Noslēdzot Autorizācijas kartes līgumu 

Lietotājs piekrīt un apliecina, ka LGV Network 

ir tiesīga apstrādāt Lietotāja personas datus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


