
SNAPIO PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI TIRGOTĀJIEM  

(Tirdzniecības noteikumi) 

(versija 1.0) 

1. Termini un to skaidrojums 
1.1. “Mēs”, “mūsu”, “mums”, “Snapio” nozīmē atbilstoši Latvijas Republikas likumiem 
darbojošos sabiedrību ar ierobežotu atbildību SIA "Snapio Technologies", reģistrācijas numurs 
40203203484, juridiskā adrese: Stabu iela 2-11, Rīga, LV-1010, e-pasts info@snapio.shop, 
tālrunis +371 29 333 563. 
1.2. “Tirgotājs” ir fiziska vai juridiska persona, kas pārdod preces, sniedz pakalpojumus 
vai pieņem ziedojumus ar Snapio starpniecību. 
1.3.  “Klients” ir fiziska vai juridiska persona, kas izmanto Snapio pakalpojumus. 
1.4. “Platforma” ir tiešsaistē publiski pieejamas vietnes snapio.shop un Aplikāciju saturs, 
kuru pārvalda Snapio un kas var tikt lietots arī ar spraudņa vai lietojumprogrammu saskarnes 
starpniecību. 
1.5. “Tirgotāja vietne” vai “Tirgotāja produkta apraksta vietne” nozīmē Tirgotāja izveidotu 
interneta vietni Platformā, kurā Tirgotājs izvieto informāciju par preču vai pakalpojumu 
piedāvājumu. 
1.6.  “Aplikācija”, “Aplikācijas” ir Snapio lietojumprogramma iOS un Android 
operētājsistēmām, kā arī web aplikācija, kas pieejama vietnē https://app.snapio.shop/. 
1.7. “Privātuma politika” ir Snapio politika saistībā ar personas datu aizsardzību, kas 
publicēta platformā  
1.8. “Tirdzniecības noteikumi” nozīmē Snapio Pakalpojumu izmantošanas noteikumus 
Tirgotājiem. 
1.9. “Snapio kods” nozīmē kodētu informāciju, kas satur hipersaiti uz produktu Tirgotāja 
vietnē Snapio platformā. Snapio kods var būt vizuāls kods (QR kods), audio vai video signāla 
kods. 
1.10. “Snapio pakalpojumi” Tirdzniecības noteikumu izpratnē nozīmē Platformas 
nodrošinātu iespēju Klientam veikt un Tirgotājam saņemt Pasūtījumu. 
1.11. “Snapio konts” nozīmē Klienta personīgo lapu, kas tiek automātiski izveidota pēc 
Klienta reģistrācijas Platformā un ir pieejama Klientam pēc identificējošas informācijas un 
paroles iesniegšanas. 
1.12. “Snapio tirgotāja konts” nozīmē Tirgotāja individuālo lapu, kas tiek izveidota pēc 
Tirgotāja reģistrācijas Platformā un ir pieejama Tirgotājam pēc identificējošas informācijas un 
paroles iesniegšanas, kā arī Snapio un maksājumu pakalpojumu sniedzēja veiktās Tirgotāja 
izpētes apstiprinājuma iegūšanas. 
1.13. “Tirgotāja izpēte” nozīmē izpēti, kas tiek veikta atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un citu 
piemērojamo normatīvo aktu prasībām.  
1.14. “Maksājumu pakalpojumu sniedzējs” nozīmē elektroniskas naudas iestādi Stripe 
Payments UK Limited vai Stripe Technology Europe, Limited.  
1.15. “Pasūtījums” nozīmē saistošu Klienta pasūtījumu pirkt preces vai pakalpojumus no 
Tirgotāja vai veikt Ziedojumu Tirgotājam. 
1.16. “Pasūtījuma atcelšana” ir Tirgotāja iespēja atcelt Klienta pasūtījumu.  
1.17. “Pirkums” nozīmē pirkuma vai uzņēmuma līgumu, ko Klients noslēdz ar Tirgotāju, ja 
Tirgotājs apstiprina Klienta Pasūtījumu.  
1.18. “Saturs” nozīmē Tirgotāju Platformā izvietotu informāciju, tostarp, bet ne tikai, teksta 
un audiovizuālu saturu.  

2. Noteikumi 

2.1. Reģistrējoties Platformā, lūdzam rūpīgi iepazīties ar Tirdzniecības noteikumiem. Ja 
nepiekrītat Tirdzniecības noteikumiem, lūdzam neizmantot Snapio pakalpojumus. 



Tirdzniecības noteikumi attiecas uz Snapio tirgotāja konta izveidi, Snapio pakalpojumu 
izmantošanu un norēķiniem par Snapio pakalpojumu izmantošanu un satur saistošus līguma 
noteikumus starp Snapio un Tirgotāju.  

3. Tirgotāju reģistrācija Platformā 

3.1. Lai sāktu izmantot Snapio pakalpojumus, Tirgotājam ir jāreģistrējas Platformā, 
izveidojot Snapio tirgotāja kontu. Tirgotājam jāveic atbilstoši pasākumi, lai informācija un 
līdzekļi, kas nodrošina piekļuvi Snapio kontam, būtu zināmi un pieejami tikai Tirgotājam un 
netiek izpausti trešajām personām. Par darbībām, kas veiktas, izmantojot Snapio tirgotāja 
kontu, atbild Tirgotājs. Ja trešās personas ir neatļauti piekļuvušas Snapio tirgotāja kontam, 
Tirgotajam nekavējoties jāinformē Snapio.  

3.2. Reģistrējoties platformā, Tirgotājam var tikt izveidots Maksājumu pakalpojumu 
sniedzēja konts.  

3.3. Maksājumu pakalpojumu sniedzējs var veikt Tirgotāja izpēti un, balstoties uz izpētes 
rezultātiem, atteikt Tirgotājam konta atvēršanu vai slēgt jau atvērtu kontu. Ja Maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs ir atteicis Tirgotājam konta atvēršanu vai slēdzis jau atvērtu kontu, 
Snapio ir tiesīgs atteikt Snapio Tirgotāja konta reģistrāciju vai slēgt Snapio Tirgotāja kontu.  

3.4. Tirgotājs var noteikt atsevišķas piekļuves tiesības Snapio tirgotāja kontam Tirgotāja 
darbiniekiem, nosakot konkrētu Tirgotāja darbinieku tiesības attiecībā uz Tirgotāja produkta 
apraksta vietni, tostarp atļaujot vai aizliedzot tiesības labot Tirgotāja produkta apraksta vietnē 
izvietotu saturu.  

4. Pakalpojuma apraksts 

4.1. Tiešsaistes Platformā Snapio nodrošina Tirgotājiem iespējas izvietot preces un 
pakalpojumus Platformā, kā arī izveidot un izvietot Snapio kodus, saņemt Klientu Pasūtījumus 
un samaksu par Pirkumiem.  

4.2. Tirgotājs izveido Platformā produkta apraksta vietnes kas satur preces vai 
pakalpojuma aprakstu, Pirkuma piedāvājumu, cenu un preces piegādes vai pakalpojuma 
izpildes informāciju. Tirgotājs var izveidot Platformā vairākas Tirgotāja produkta apraksta 
vietnes, aktivizēt vai deaktivizēt tās, padarot tās pieejamas Klientiem vai liedzot piekļuvi. 
Pielietojot Snapio kodu, Klients piekļūst Platformā veidotai Tirgotāja produkta apraksta vietnei 
un veic Pasūtījumu.  

4.3. Ja Klients veic Pasūtījumu un Tirgotājs neveic Pasūtījuma atcelšanu 3 (trīs) dienu laikā, 
tiek noslēgts Pirkums. Ar Pirkuma noslēgšanu Tirgotājam un Klientam kļūst saistoši un ir 
jāievēro Pirkuma nosacījumi un turpmāk Pirkumu izpilda Tirgotājs, kas patstāvīgi sazinās ar 
Klientu, lai informētu par Pirkuma izpildi un preces piegādi.  

4.4. Snapio darbojas kā starpnieks starp Tirgotāju un Klientu, nododot Klienta sniegto 
informāciju, ciktāl tā nepieciešama Pirkuma izpildei, Tirgotājam ar Tirgotāja konta starpniecību, 
kā arī nosūtot e-pasta ziņojumu uz Tirgotāja kontā norādīto Tirgotāja e-pastu, kā arī nosūtot 
Klientam apstiprinājuma e-pastu. Snapio neveic turpmāku saziņu ar Tirgotāju par Pirkumu 
Klienta vārdā, tāpat Snapio nerīkojas kā Tirgotājs un neizpilda Pirkumu, nenodrošina preces 
piegādi un nesniedz Klientiem informāciju par preces vai pakalpojuma iegādi. Pirkuma izpildei 
ir piemērojami Tirgotāja darījumu noteikumi un par Pirkuma izpildi ir pilnībā atbildīgs Tirgotājs. 

4.5. Ja informācija par Pasūtījumu ir paziņota ar Tirgotāja konta starpniecību vai ar e-pasta 
ziņojumu uz Tirgotāja kontā norādīto Tirgotāja e-pastu, uzskatāms, ka Tirgotājs informāciju par 
Pasūtījumu ir saņēmis. 

4.6. Ja tehnikas līmenis un citu tirdzniecības platformu nosacījumi to atļauj, Snapio var 
īstenot Platformas integrāciju ar citām tirdzniecības platformām, papildus punktā 4.4. minētajai 



informācijas nodošanai Tirgotājam integrācijas risinājuma ietvaros nosūtot informāciju par 
Pasūtījumu uz Tirgotāja norādīto citu tirdzniecības platformu.  

5. Maksājumi 

5.1. Ja Klients norēķinam par Pirkumu norāda Maksājumu instrumenta, PayPal, Google 
Pay, Apple Pay, Amazon Pay informāciju, Snapio ar Maksājumu pakalpojumu sniedzēja 
palīdzību Tirgotāja vārdā un uzdevumā ietur Pirkuma maksu kopējās Pirkuma summas apmērā 
no Klienta maksājumu instrumenta un izsniedz maksājuma apliecinājumu, nosūtot to uz Klienta 
e-pastu. Tirgotājam ir pienākums izsniegt Klientam darījumu apliecinošu dokumentu.  

5.2. Ja Klients norēķinu par Pirkumu vēlas veikt uz Tirgotāja izsniegta priekšapmaksas 
rēķina pamata, Tirgotājs patstāvīgi sagatavo un nosūta Klientam priekšapmaksas rēķinu un 
patstāvīgi veic turpmāku ar Pasūtījumu saistīto Maksājumu apstrādi, tostarp Klienta veiktā 
maksājuma saņemšanas kontroli.  

5.3. Ja Klients norēķinu par Pirkumu vēlas veikt Pirkuma saņemšanas brīdī, Tirgotāja 
patstāvīgi organizē Maksājuma saņemšanas un apstrādes procesu.  

5.4. Pirkuma maksas maksājums ir galīgs norēķins par Pirkuma izpildi starp Tirgotāju un 
Klientu.  

5.5. Snapio vienreiz nedēļā izmaksā Tirgotājam no Klientiem iepriekšējā nedēļā saņemtus 
Pirkuma maksas maksājumus. Ja Snapio kavē Pirkuma maksas maksājumu par vairāk nekā 
10 (desmit) dienām, par katru kavēto dienu Snapio apņemas samaksāt Tirgotājam nokavējuma 
procentus 0,5% apmērā.  

5.6. Snapio ir tiesīgs izlietot vienpusējo ieskaitu, dzēšot Snapio Komisijas maksas 
prasījumu pret Tirgotāja Pirkuma maksas prasījumu.  

6. Komisijas maksa 

6.1. Par katru Pasūtījumu, ko veic Klients, Tirgotājs maksā Komisijas maksu 0,9% apmēra 
no kopējās Pirkuma maksas, ieskaitot maksu par preci vai pakalpojumu un neieskaitot maksu 
par preces piegādi un piemērojamos nodokļus. Ja Tirgotājs atceļ Pasūtījumu, Komisijas maksa 
netiek atcelta.  

6.2. Snapio izsniedz Tirgotājam rēķinu par Komisijas maksu, papildus piemērojot 
pievienotās vērtības un citus attiecināmus nodokļus, līdz katra kalendāra mēneša 10. datumam 
par iepriekšējo kalendāra mēnesi. 

6.3. Ja ir iespējama vienpusēja ieskaita izlietošana atbilstoši Tirdzniecības noteikumu 5.6. 
punktam, Snapio izlieto vienpusējo ieskaitu daļēji vai pilnīgi, norādot rēķinā, kāda Komisijas 
maksas prasījuma summa ir dzēsta, un atlikušo summu apmaksai, ja tāda ir.  

6.4. Tirgotājam jāveic Snapio rēķinu apmaksa 10 darba dienu laikā. Ja Tirgotājs kavē rēķina 
apmaksu, par katru kavēto dienu Tirgotājs apņemas samaksāt Snapio nokavējuma procentus 
0.5% apmērā.  

6.5. Ja Tirgotājs kavē Snapio rēķinu apmaksu vairāk kā 30 dienas, Snapio ir tiesības nodot 
parāda piedziņu parāda ārpustiesas atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem.  

7. Preču, pakalpojumu vai Satura neatbilstība, pasūtījuma atcelšana un preču 
atgriešana 

7.1. Tirgotājs nedrīkst izvietot Platformā:  

7.1.1. preces vai pakalpojumus, ko Tirgotājs nespēj piegādāt vai sniegt atbilstoši Platformā 
Tirgotāja izvietotiem piegādes nosacījumiem, 



7.1.2. narkotiskās vielas, dzīvniekus, putnus un to daļas, preces ar nenosakāmu izcelsmi, 

7.1.3. alkoholiskos dzērienus, tabaku un tās izstrādājumus, medikamentus un medicīnas 
preces, ieročus, munīciju un sprāgstvielas, izņemot, ja likums atļauj šādu tirdzniecību, 
un, ja likums nosaka licences nepieciešamību, Tirgotājam ir licence šādu preču 
tirdzniecībai un Tirgotājs var nodrošināt pārbaudi, ka Klientam, kurš ir iegādājies šādas 
preces, ir tiesības šādas preces iegādāties un saņemt, 

7.1.4. vīrusus un citu ļaunatūru, informāciju, kas aicina uz vardarbību un pastāvošās iekārtas 
gāšanu, propagandē karu, cietsirdību, rasu, nacionālo vai reliģisko pārākumu un 
neiecietību, kūda uz citu noziegumu izdarīšanu, erotiska un pornogrāfiska rakstura 
materiālus, ja tādējādi tiek pārkāpta kārtība, kas noteikta normatīvajos aktos, kuri 
regulē erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālu apriti, un citu informāciju, kuras 
publicēšana ir aizliegta ar likumu. 

7.2. Tirgotājam pirms izvietošanas ir jāizvērtē Satura atbilstība Latvijas Republikas 
likumiem un citiem piemērojamiem normatīviem aktiem, kā arī Tirdzniecības noteikumiem. Par 
Tirgotāja Platformā izvietotu Saturu ir atbildīgs Tirgotājs. Ja Platformā izvietots Saturs ir radījis 
goda un cieņas aizskārumu vai zaudējumus Snapio vai trešajām personām, Tirgotājs, kurš 
izvietojis Saturu, ir atbildīgs par zaudējumu atlīdzību. Snapio nepārbauda Tirgotāja izvietotu 
Saturu un neatbild par Satura atbilstību Latvijas Republikas likumiem un citiem piemērojamiem 
normatīviem aktiem, kā arī Tirdzniecības noteikumiem. 

7.3. Tirgotājs ir tiesīgs atcelt Klienta Pasūtījumu tikai ārkārtas gadījumos. Ja Tirgotāja 
atceltie Pasūtījumi pārsniedz 3% no kopējā Pasūtījumu skaita viena kalendārā mēneša laikā 
divus kalendāros mēnešus pēc kārtas, Snapio var izbeigt Snapio pakalpojumu sniegšanu 
konkrētam Tirgotājam.  

7.4. Snapio neveic Tirgotāju pārdotu preču vai sniegtu pakalpojumu neatbilstības 
novēršanu. Par preces vai pakalpojuma kvalitāti, trūkumiem un neatbilstībām atbild Tirgotājs.  

7.5. Ja Tirgotājs izvieto Platformā preces vai pakalpojumus, kuru neatbilstības rādītāji 
pārsniedz precei vai pakalpojumam parasti pieļaujamos vai klientu apkalpošanā pieļauj 
būtiskas neatbilstības, Snapio ir tiesības, pamatojoties uz Klientu sniegto informāciju, veikt 
pārrunas ar Tirgotāju un deaktivizēt konkrētu produktu, vai bloķēt Tirgotāju un visus Tirgotāja 
produktus. Ja Tirgotāja preču vai pakalpojumu, vai klientu apkalpošanas neatbilstību rādītāji 
nav uzlaboti viena kalendārā mēneša laikā pēc uzaicinājuma uz pārrunām, Snapio ir tiesības 
slēgt Tirgotāja kontu.   

7.6. Tirgotājam jāizvieto Tirgotāja produkta apraksta vietnē saprotama, pietiekama un 
normatīvo aktu prasībām atbilstoša informācija par preču atgriešanu. 

8. Personas datu aizsardzība 

8.1. Snapio nodod Tirgotājiem Klientu personas datus Pirkuma izpildes nolūkos. No 
personas datu saņemšanas brīža Tirgotājs ir atsevišķs Klienta personas datu pārzinis, 
turpmākai Klienta personas datu apstrādei patstāvīgi nosakot nolūku un likumīgo pamatojumu, 
kā arī pieņemot lēmumu par tehniskiem un organizatoriskiem pasākumiem, kas īstenojami, lai 
nodrošinātu datu subjekta tiesību aizsardzību un Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību 
izpildi. Reģistrējoties Platformā, Tirgotājs apliecina, ka ir īstenojis visus nepieciešamos 
pasākumus lai nodrošinātu datu subjekta tiesību aizsardzību un Vispārīgās datu aizsardzības 
regulas prasību izpildi. Tirgotājs apliecina, ka ir iepazinies ar Snapio Privātuma politiku, kas ir 
Tirgotājiem saistoša Tirdzniecības noteikumu sastāvdaļa, un apņemas ievērot Privātuma 
politikas attiecināmās normas attiecībā uz Klientu personas datu apstrādi.  

9. Citi noteikumi 



9.1. Intelektuālā īpašuma tiesības (autortiesības un saistītās tiesības) uz Snapio Platformas 
saturu un informāciju, ja nav norādīts citādi, pieder Snapio vai Tirgotājiem. Ekskluzīvas Snapio 
īpašumtiesības attiecas uz Platformu un Aplikācijām, to nosaukumiem, programmatūru, 
izskatu, dizainu un dokumentāciju.  

9.2. Tirgotājs, izvietojot platformā Saturu, apliecina, ka visas Intelektuālā īpašuma 
mantiskās tiesības (autortiesības un saistītās tiesības) uz Saturu pieder Tirgotājam un piešķir 
Snapio neatsaucamas tiesības izmantot Saturu Snapio pakalpojumu sniegšanas un 
veicināšanas nolūkos. Snapio ir tiesīgs tālākizmantot Tirgotāja izvietotu Saturu, publiskojot, 
publicējot, izplatot, reproducējot, pārraidot, retranslējot, padarot Saturu pieejamu sabiedrībai 
pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tam var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli 
izraudzītā laikā, iznomājot, izīrējot vai publiski patapinot Saturu, tieši vai netieši, īslaicīgi vai 
pastāvīgi reproducējot Saturu, tulkojot Saturu un izvietojot Saturu vidē, sociālos un citos 
medijos.  

9.3. Neraugoties uz citas personas, kuras dati varētu tikt lietoti, attieksmi pret šādām 
darbībām, aizliegts izmantot citas personas Snapio Tirgotāja kontu, kā arī citas personas datus 
Snapio Tirgotāja konta izveidei. Aizliegts lietot automatizētas metodes Snapio Tirgotāja konta 
izveidei vai Snapio pakalpojumu izmantošanai.   

9.4. Snapio var bloķēt piekļuvi Snapio Tirgotāja kontam vai deaktivizēt konkrētu produktu, 
ja Tirgotājs neievēro Tirdzniecības noteikumus, vai Snapio ieskatā, pastāv liela iespējamība, 
ka Snapio Tirgotāja konts tiek izmantots nelabticīgi vai ar Snapio konta starpniecību tiek 
īstenotas nelikumīgas darbības. Snapio informē Tirgotāju par piekļuves bloķēšanu, nosūtot 
ziņojumu uz e-pastu, ar kuru Tirgotājs veicis reģistrāciju Platformā. Tirgotājs var iesniegt 
iebildumus par piekļuves bloķēšanu Snapio kontam, nosūtot ziņojumu uz e-pasta adresi 
info@snapio.shop.  

9.5. Snapio var izbeigt Snapio pakalpojumu sniegšanu Tirgotājam, ja Tirdzniecības 
noteikumu 9.4. punktā minētajā kārtībā Tirgotājam ir bloķēta piekļuve un Tirgotājs nav 
iesniedzis iebildumus 30 dienu laikā no Snapio paziņojuma par piekļuves bloķēšanu 
saņemšanas, vai Tirgotājs ir iesniedzis iebildumus, taču Snapio ir izskatījis iebildumus un tos 
atzinis par nepamatotiem.  

9.6. Tirgotājs var pārtraukt izmantot Snapio pakalpojumus jebkurā laikā, dzēšot Snapio 
Tirgotāja kontu. Snapio ir tiesīgs pārtraukt sniegt Snapio pakalpojumus jebkurā laikā uz noteiktu 
vai nenoteiktu laiku. Snapio ir tiesīgs pilnīgi vai daļēji nodot (cedēt) saistības un tiesības, kas 
izriet no Tirdzniecības noteikumiem, jebkurai trešajai personai.  

9.7. Snapio, Tirgotājs, vai abi kopā nav atbildīgi par saistību neizpildi vai izpildes 
aizturēšanu, ja ir pakļauti nepārvaramas varas apstākļu, ko nav bijis iespējams paredzēt, 
izvairīties, novērst, tostarp saistošu valsts iestāžu lēmumu, likumu, iedzīvotāju nemieru, streiku, 
sacelšanās, kara darbības, blokādes, ugunsgrēku, plūdu, zemestrīču un citu dabas parādību, 
avāriju, katastrofu un citu notikumu, kas atrodas ārpus pušu kontroles, iedarbībai. Cietušajai 
pusei nekavējoties jāziņo otrai pusei par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, un jāpieliek 
pūles, lai mazinātu sekas. Ja nepārvaramās varas rezultātā Snapio pakalpojumi ir traucēti ilgāk 
kā 60 dienas, jebkurai pusei ir tiesības uzteikt Līgumu. 

9.8. Noteikumi ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.  

10. Piemērojamie tiesību akti, strīdu izšķiršana un jurisdikcija 

10.1. Ja Jums ir jautājumi, neskaidrības vai sūdzības par mūsu pakalpojumiem, laipni 
aicinām vērsties pie mūsu klientu apkalpošanas speciālistiem, rakstot uz e-pasta adresi 
info@snapio.shop. Snapio ir izveidota iekšējā sūdzību izskatīšanas sistēma, kurai var piekļūt, 
rakstot uz e-pasta adresi info@snapio.shop. Snapio pienācīgi izskata iesniegtās sūdzības un 
ar sūdzībām saistītos turpmākus pasākumus, kas varētu būt vajadzīgi, lai problēmu pienācīgi 



atrisinātu. Snapio izskatīs Tirgotāja sūdzību 5 (piecu) darba dienu laikā no tās saņemšanas un 
paziņos sūdzības iesniedzējam par iekšējā sūdzību izskatīšanas procesa rezultātiem.  

10.2. Jūs varat izmantot Eiropas strīdu izšķiršanas tiešsaistē platformu, kuru izveidojusi 
Eiropas Komisija: http://ec.europa.eu/odr.  

10.3. Snapio pakalpojumiem un jebkurām citām attiecībām starp Tirgotāju un Snapio ir 
piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Strīdu izskatīšana ir pakļauta Latvijas Republikas 
tiesām.  


