
Vides investīciju fonds elektroniskās monitoringa sistēmas lietošanas noteikumi 

1. Vides investīciju fonda (turpmāk - Fonds) elektroniskās monitoringa sistēmas (turpmāk - 

EMSI) lietotājs (turpmāk - Lietotājs) apņemas:  

1.1. nodrošināt Lietotāja piekļuves datu drošu glabāšanu un slepenību, kā arī pēc EMSI automātiska 

piedāvājuma veikt paroles nomaiņu. Ja Lietotāja parole ir kļuvusi zināma trešajai personai, 

nekavējoties pieslēgties EMS un nomainīt paroli; 

1.2. ziņot Fondam par problēmām, kas radušās EMSI elektronisko pakalpojumu lietošanā, nosūtot 

elektroniskā pasta vēstuli uz elektroniskā pasta adresi vai zvanot pa tālruni numuru, kas norādīti 

interneta tīmekļa vietnē; 

1.3. izmantot EMSI piedāvātos pakalpojumus tikai atbilstoši tam paredzētajam mērķim un šajos 

noteikumos noteiktajam, kā arī neveikt darbības, kas varētu radīt EMSI darbības traucējumus vai 

draudus datu konfidencialitātei; 

1.4. uzņemties atbildību par visām EMSI veiktajām darbībām, tajā skaitā par visām trešo personu 

veiktajām darbībām EMSI, ja šīs personas piekļūst EMSI, izmantojot Lietotāja piekļuves datus, 

kurus tās ir ieguvušas vai nu ar Lietotāja atļauju, vai viņa neuzmanības rezultātā. 

2. Fonds apņemas: 

2.1. nodrošināt Lietotājam pieeju EMSI, izmantojot Fonda izsniegtos lietotāja autentifikācijas 

līdzekļus; 

2.2. Fonda tīmekļa vietnē informēt Lietotāju par EMSI jaunumiem un plānotajiem darbības 

pārtraukumiem; 

2.3. bloķēt Lietotāja piekļuvi EMSI, ja Pārvalde konstatē, ka: 

2.3.1. Lietotājs ir pārkāpis šos lietošanas noteikumus; 

2.3.2. Lietotājs, izmantojot EMSI sniegtās iespējas, veicis vai mēģinājis veikt prettiesiskas 

darbības. 

2.4. Ja Lietotājs ir aizmirsis Fonda izsniegto paroli vai lietotāja vārdu, piešķirt Lietotājam jaunu 

paroli pēc Lietotāja pieprasījuma, jaunu (pagaidu) paroli nosūtot uz EMSI norādīto Lietotāja 

elektroniskā pasta adresi; 

2.5. Lai pārbaudītu Lietotāja identitāti, Fondam ir tiesības sazināties ar Lietotāju un uzdot papildu 

jautājumus; 

2.6. Ja Lietotājs nevar pareizi atbildēt uz Fonda uzdotajiem jautājumiem, Lietotājam paroles 

atjaunošanai ir personīgi jāierodas Fondā vai jāiesniedz iesniegums; 

2.7. Ja Lietotājam ir mainījusies elektroniskā pasta adrese, jaunas paroles izsniegšana ir iespējama 

tikai uz Lietotāja iesnieguma pamata; 

2.8. Ja Lietotāja piekļuve EMS ir bloķēta, pamatojoties uz to, ka Lietotāja darbībās EMSI ir 

konstatētas iespējams prettiesiskas darbības, Fonds ir tiesīgs liegt Lietotājam piekļuvi EMSI līdz 

brīdim, kamēr tiesību aizsardzības iestāde vai tiesa nebūs pieņēmusi lēmumu vai spriedumu saistībā 

ar konstatētajām prettiesiskajām darbībām, kas būtu stājies likumīgā spēkā. 


