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1. Vispārīgie jautājumi un interneta mājas lapas lietošanas noteikumi      

1.1. Šie, Wellman* mājas lapas interneta lietošanas noteikumi   (turpmāk – Noteikumi) stājas 

spēkā 25.05.2018, un ir pieejami Wellman mājas lapā internetā www.wellman.lv (turpmāk – 

Mājas lapa). Ar Mājas lapu arī saprotama jebkura Wellman vai Grupas uzņēmuma tīmekļa 

vietne.  

*Wellman nozīmē katru no minētajām sabiedrībām atsevišķi SIA “Wellmann Logistics”, 

reģistrācijas numurs 50003997841, juridiskā un biroja adrese: Krasta iela 3 k-1, Salaspils, 

Salaspils nov., LV- 2169, Latvija; Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "3PL worldwide 

solutions", reģistrācijas numurs 50103785141, juridiskā un biroja adrese: Krasta iela 3 k-1, 

Salaspils, Salaspils nov., LV- 2169, Latvija; Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wellman 

Factoring", reģistrācijas numurs 40203028984, Krasta iela 3 k-1, Salaspils, Salaspils nov., LV- 

2169, Latvija, un kura ietilpst Wellman  OU, https://www.inforegister.ee/en/10093020-

WELLMAN-OU grupas uzņēmuma sastāvā (turpmāk – Grupa). 

1.2. Wellman ir Mājas lapas  īpašniece. Mājas lapas lietošanas noteikumus nosaka šie Noteikumi, 

un tie ir saistoši katram Mājas lapas apmeklētājam (turpmāk – apmeklētājs).  

1.3. Mājas apmeklēšana ir uzskatāms par apliecinājumu tam, ka apmeklētājs ir iepazinies ar 

Noteikumiem un apņemas Mājas lapu lietot saskaņā ar šiem Noteikumiem.  

1.4. Wellman ir tiesīga jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šos Noteikumus, kas stājas spēkā pēc 

Noteikumu jaunās redakcijas publicēšanas Mājas lapā.  

1.5. Mājas lapā var būt publicējama informācija par Wellman, Grupu un tās uzņēmumiem, tās 

darbību, piedāvātajiem pakalpojumiem un to sniegšanas noteikumiem. Informācija par 

pakalpojumiem negarantē to pieejamību. Mājas lapa var saturēt arī nozares, kurā darbojas 

Wellman vai Grupas uzņēmums, aktualitātes, regulējošos normatīvos aktus, pētījumus, 

analīzes, u.c. informāciju. 

1.6. Mājas lapā sniegtajai informācijai ir informatīvs raksturs, izņemot informācijai, kura 

publicējama saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Wellman ir tiesīga jebkurā brīdī vienpusēji 

izdarīt izmaiņas, izņemt vai papildināt Mājas lapā publicēto informāciju. Wellman negarantē 

vienmēr Mājas lapā publicētās informācijas precizitāti un pilnīgumu. 

1.7. Wellman vai attiecīgi citai personai, kura ir nopublicējusi informāciju Mājas lapā, pieder 

intelektuālā īpašuma tiesības, autortiesības, preču zīmes un citas īpašuma tiesības saistībā ar 

Mājas lapu vai tajā esošo informāciju. Mājas lapā iekļautās informācijas reproducēšana, 

izplatīšana, pārveidošana, pavairošana vai papildināšana ir aizliegta bez iepriekšējas Wellman 

vai attiecīgas personas, kam pieder autortiesības, rakstiskas piekrišanas saņemšanas.  Mājas 

lapā ietvertās informācijas citēšanas gadījumā atsauce uz Wellman vai attiecīgi citai personai  

kā autortiesību īpašnieci ir obligāta. 

1.8. Wellman ir tiesības pārtraukt Mājas lapas vai tās atsevišķu sadaļu darbību saistībā ar Mājas 

lapas uzturēšanas un darbības uzlabošanas pasākumiem. 

 

http://www.wellman.lv/
https://www.inforegister.ee/en/10093020-WELLMAN-OU
https://www.inforegister.ee/en/10093020-WELLMAN-OU

