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E-VEIKALA LIETOŠANAS NOTEIKUMI 

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

Laipni lūgti SIA PAPYRUS e-veikalā. SIA PAPYRUS piedāvā šī e-veikala izmantošanu kārtībā, ko 
nosaka šie noteikumi. Ja Jūs apmeklējat, iepērkaties vai citādi lietojat šo e-veikalu, Jūs 
piekrītat šiem noteikumiem. Lūdzam ar lietošanas noteikumiem iepazīties rūpīgi. Pastāvot 
atsevišķiem noteikumiem, vienošanām vai līgumiem starp KLIENTU un SIA PAPYRUS, kas 
piemērojami savstarpējām attiecībām, tad, ja tiek konstatēta šādu atsevišķu noteikumu, 
vienošanos vai līgumu pretruna ar šiem lietošanas noteikumiem, tad atsevišķie noteikumi, 
vienošanās vai līgumi uzskatāmi par prioritāriem attiecībā pret šiem lietošanas noteikumiem. 

Apmeklējot SIA PAPYRUS e-veikalu, sazinoties ar SIA PAPYRUS ar e-pastu palīdzību, e-veikala 
paziņojumu vai informācijas sistēmas palīdzību vai citu elektronisko saziņas līdzekli, Jūs 
piekrītat elektroniskai saziņai ar SIA PAPYRUS. Tāpat Jūs piekrītat, ka visas vienošanās, 
paziņojumi vai cita saziņa, kas notiek ar Jums elektroniski, tiek uzskatīta par rakstisku. 

Lietojot SIA PAPYRUS e-veikalu, Jūs esat atbildīgi par Jūsu piekļuves informācijas 
(lietotājvārdu, paroļu u.c.) saglabāšanu un neizpaušanu trešajām personām, kā arī uzņematies 
atbildību par visām darbībām, kas veiktas, izmantojot Jūsu piekļuves informāciju. Ja Jūs neesat 
sasnieguši 18 gadu vecumu, Jums ir tiesības izmantot SIA PAPYRUS e-veikalu vienīgi ar vecāku 
vai citu likumisko pārstāvju starpniecību. 

Lietojot SIA PAPYRUS e-veikalu, Jūs piekrītat e-veikala reģistrācijas pieteikumā norādīto 
personas datus iesniegšanai SIA PAPYRUS kā datu pārzinim, kā arī piekrītat šo datu apstrādei, 
tajā skaitā arī ievadīšanai, glabāšanai un izmantošanai, ar mērķi nodrošināt saistību starp Jums 
un SIA PAPYRUS nodibināšanu un izpildi. Lai aizsargātu Jūsu intereses, SIA PAPYRUS 
nodrošina godprātīgu un likumīgu personas datu apstrādi tikai atbilstoši paredzētajam mērķim 
un tam nepieciešamajā apjomā. Ja attiecīga atzīme veikta e-veikala reģistrācijas pieteikumā, 
Jūs piekrītat, ka Jūsu dati tiek izmantoti arī komerciālos nolūkos, t.i., piedāvājumu par SIA 
PAPYRUS precēm un pakalpojumiem nosūtīšanai tirgus izpētes un mārketinga nolūkā. 

INFORMĀCIJA PAR PUSĒM 

E-veikala lietošanas noteikumu ietvaros kā pārdevējs un/vai pakalpojumu sniedzējs uzstājas 
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „PAPYRUS”, reģistrēta Latvijas Republikā ar vienotās 
reģistrācijas numuru: 40003298552, adrese: Dzelzavas iela 120S-13, Rīga, LV-1021, turpmāk 
šajos noteikumos saukta – SIA PAPYRUS.  

E-veikala lietošanas noteikumu ietvaros attiecībās ar SIA PAPYRUS kā pircējs un/vai 
pakalpojuma saņēmējs uzstājas e-veikalā reģistrēts KLIENTS, turpmāk šajos noteikumos 
saukts – KLIENTS, kas var būt: 
 Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona; 
 Latvijas Republikā reģistrēta personu apvienība, kam piemīt komersanta statuss; 

SIA PAPYRUS izskata personas pieteikumu reģistrācijai e-veikalā un piešķir vai nepiešķir 
KLIENTA statusu personai, kas iesniegusi reģistrācijas pieteikumu. Par KLIENTA statusa 
piešķiršanu vai nepiešķiršanu SIA PAPYRUS informē personu ar kādu no saziņas līdzekļiem, kas 
norādīti reģistrācijas pieteikumā, palīdzību. SIA PAPYRUS patur tiesības pēc tās ieskatiem 
atteikt preces pārdošanu vai pakalpojuma sniegšanu, atcelt pasūtījumus, kā arī slēgt KLIENTA 
kontu. 
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PRECES UN PAKALPOJUMU APRAKSTS 

PAPYRUS pēc KLIENTA pasūtījumiem pārdod KLIENTAM preci, kas piedāvāta e-veikalā, bet 
KLIENTS pērk minēto preci. Visas preču cenas SIA PAPYRUS e-veikalā ir norādītas, neieskaitot 
pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši spēkā esošajai nodokļa likmei. E-veikalā norādītās cenas 
ir spēkā, ja vien KLIENTS nav informēts par cenu izmaiņām. Cena tiek saprasta kā preču cena 
SIA PAPYRUS noliktavā un neiekļauj izdevumus par produkcijas piegādi KLIENTAM.  

Gadījumos, ja nepieciešams veikt preču transporta vienības pārpakošanu, tiek piemērota 
piemaksa Ls 0,50 bez PVN par katru paku. Pārpakošana ir iespējama iepakojumos maksimums 
līdz 25kg. 

Gadījumos, ja nepieciešams veikt standarta izmēru papīra lokšņu griešanu uz klienta 
definētiem speciāliem izmēriem, tiek piemērota piemaksa Ls 95,00 bez PVN par tonnu.  

Lai palīdzētu klientiem atrast pareizo papīra veidu un atbalstītu viņu visradošāko ideju 
ieviešanu dzīvē, SIA PAPYRUS bez papildus maksas piedāvā papīra paraugu kolekcijas, kā arī 
iespēju izveidot dažādu veidu paraugiesējumus. 

PASŪTĪJUMU KĀRTĪBA 

Veicot pasūtījumu, KLIENTS norāda interesējošo preci, daudzumu, preces cenu, vēlamo 
piegādes laiku un piegādes adresi, kā arī kontaktpersonas tālruņa numuru. SIA PAPYRUS pēc 
pasūtījuma saņemšanas, ja tas apņemas izpildīt pasūtījumu, par to informē KLIENTU. 

Preču pasūtījumi SIA PAPYRUS birojā Rīgā, Dzelzavas ielā 120s no KLIENTIEM tiek pieņemti 
katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz plkst. 18:00. 

Tel.:  67313022 
Tel.:  67846857 
Fakss:  67312268 
e-pasts: santa.majore@papyrus.com, valda.liepina@papyrus.com  

KLIENTIEM, kas reģistrējušies pirkumiem SIA PAPYRUS e-veikalā , iespējams veikt 
pasūtījumus 24h diennaktī. 

Pasūtījumi precēm no SIA PAPYRUS noliktavas Somijā tiek pieņemti darba dienās līdz plkst. 
14:30 un tiek piegādāti nākamās darba dienas pirmajā reisā līdz plkst. 13:30. 

Atkarībā no produkta grupas, preču pasūtījumi no citām Papyrus noliktavām tiek izpildīti laikā 
līdz 1,5 nedēļām no pasūtījuma veikšanas brīža. 

Pasūtījumiem zem Ls 30 bez PVN tiek piemērota papildus piemaksa Ls 2,50 + PVN apmērā. 

SAMAKSAS KĀRTĪBA 

Par SIA PAPYRUS precēm un pakalpojumiem KLIENTIEM, kam nav noslēgts sadarbības līgums 
ar SIA PAPYRUS, iespējams norēķināties: 
 Saskaņā ar priekšapmaksas rēķinu: apmaksājot to caur internetbanku vai bankā. Rēķins tiks 
sagatavots un nosūtīts uz KLIENTA norādīto e-pasta adresi. Preču piegādes termiņš tiek 
aprēķināts no brīža, kad veikta rēķina apmaksa. Par maksājuma saņemšanas brīdi tiek 
uzskatīta naudas saņemšana SIA PAPYRUS norēķinu kontā. 

SIA PAPYRUS patur tiesības nepiegādāt preci vai nesniegt pakalpojumu, ja KLIENTS nav veicis 
preces vai pakalpojuma apmaksu. 
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MAKSA PAR PIEGĀDI UN PIEGĀDES KĀRTĪBA  

Piegādi SIA PAPYRUS veic KLIENTIEM tikai Latvijas Republikas teritorijas ietvaros. 

Preču piegādes kārtība un maksa Rīgas teritorijā: 

Pasūtījums virs Ls 100 + PVN Bezmaksas piegāde 

Pasūtījums zem Ls 100 + PVN Transporta piemaksa Ls 6 + PVN 

KLIENTIEM Rīgā tiek nodrošināti trīs piegāžu reisi: 

1.reiss - pasūtījumi darba dienās līdz plkst. 18:00 tiek piegādāti nākamajā darba dienā 
pirmajā reisā, kas izbrauc no SIA PAPYRUS noliktavas līdz plkst. 10:00. Atkarībā no maršruta 
un satiksmes intensitātes, piegāde tiek veikta līdz plkst. 13:30. 

2.reiss - pasūtījumi darba dienās no plkst. 8:30 līdz 13:30 tiek piegādāti tajā pašā dienā 
otrajā reisā, kas izbrauc no SIA PAPYRUS noliktavas līdz plkst. 14:00. Atkarībā no maršruta un 
satiksmes intensitātes, piegāde tiek veikta līdz plkst. 16:00. 

3.reiss - pasūtījumi darba dienās no plkst. 13:30 līdz 15:30 tiek piegādāti tajā pašā dienā 
trešajā reisā, kas izbrauc no SIA PAPYRUS noliktavas pēc plkst. 16:00. Atkarībā no maršruta 
un satiksmes intensitātes, piegāde tiek veikta līdz plkst. 18:00. 

Preču piegādes kārtība un maksa reģionos: 

Pasūtījums virs Ls 200 + PVN Bezmaksas piegāde 

Pasūtījums zem Ls 200 + PVN Transporta piemaksa Ls 15 + PVN 

KLIENTIEM reģionos preču piegādes tiek nodrošinātas katru darba dienu. Pasūtījumiem, kas 
veikti līdz plkst. 15:00 prece tiek piegādāta nākamās darba dienas laikā. 

Preču iepakojuma vienībām līdz 25kg iespējama piegāde nesot ar rokām. Šāda veida piegādēm 
attālumam virs 25 m katrai iepakojuma vienībai tiek piemērota papildus piemaksa Ls 0,50 + 
PVN par katru stāvu vai katriem nākamajiem 25 m. 

Preču saņemšana SIA PAPYRUS noliktavā: 

KLIENTU ērtībai no plkst. 8:00 līdz 18:00 preci ir iespējams saņemt arī pašiem atbraucot uz 
Papyrus SIA noliktavu Rīgā, Dzelzavas ielā 120s.  

KLIENTS saņem preces no SIA PAPYRUS saskaņā ar preču pavadzīmi SIA PAPYRUS noliktavā 
vai, ja paredzēta preces piegāde, – KLIENTA norādītajā adresē.  

Risku par preču zaudējumu vai bojāeju nes KLIENTS ar brīdi, kad prece nodota KLIENTAM vai 
tā pilnvarotam pārstāvim, vai, ja paredzēta preces pārvešana, kad prece nodota pirmajam 
pārvadātājam preces nodošanai KLIENTAM. 

PREČU KVALITĀTE 

Preču kvalitātei jāatbilst SIA PAPYRUS uzrādītajiem tehniskajiem raksturojumiem, ievērojot 
pieļaujamās pielaides, kas norādītas pārdošanas vispārējos tirdzniecības noteikumos. 

Preču kvalitātes pārbaudi KLIENTS veic divu kalendāro dienu laikā kopš preces saņemšanas. 
Par kvalitātei neatbilstošu preci SIA PAPYRUS un KLIENTA pārstāvju klātbūtnē puses vienojas 
par preces pārcenošanu vai nodošanu atpakaļ SIA PAPYRUS. Vēlākas pretenzijas vairs netiek 
izskatītas. 
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PREČU ATGRIEŠANA 

KLIENTAM ir tiesības atgriezt SIA PAPYRUS preces, ja: 
 Preces ir Papyrus SIA standarta noliktavas sortimentā; 
 Preču kopējā vērtība nepārsniedz Ls 1000 bez PVN; un  
 Preces un to transporta iepakojums nav bojāti. 

Maksa par preču atgriešanu ir: 
 Ls 2,50 bez PVN par katru preces artikulu; 
 Transporta piemaksa preces atgriešanai SIA PAPYRUS noliktavā Rīgā, Dzelzavas ielā 120s: 

Klientiem Rīgā:   Ls 10 bez PVN 
Klientiem reģionos: Ls 15 bez PVN 

Gadījumos, kad preces atgriešanu nodrošina pasūtītājs, piemaksa netiek aprēķināta. 

Preču atgriešana, kas piegādāta tieši no ražotāja vai nav SIA PAPYRUS standarta noliktavas 
sortimentā, ir atrunājama atsevišķi ņemot vērā papildus transportēšanas izmaksas.  

NEPĀRVARAMA VARA 

Saistību neizpilde ir attaisnojama gadījumā, ja kāda no pusēm pierāda, ka pastāv šķērslis 
ārpus viņa kontroles un ka saprātīgi nav bijis sagaidāms paredzēt šādu šķērsli līguma 
noslēgšanas laikā vai arī no šķēršļa nevarēja izvairīties, vai pārvarēt tā sekas (ugunsgrēks, 
stihiska nelaime, militāras operācijas, eksporta - importa aizliegums vai citi no pusēm 
neatkarīgi apstākļi). 

Ja šķērslis ir tikai īslaicīgs, neizpilde ir attaisnojama šā punkta izpratnē tikai periodā, kurā 
šķērslis pastāv. Tomēr, ja kavēšanās sasniedz pilnīgu neizpildi, tad puses uzskata, ka 
pastāvošās saistības zaudē savu spēku, izņemot attiecībā uz saistībām, kuras var izpildīt 
neatkarīgi no nepārvarams varas apstākļiem. 

Neizpildījušai pusei saprātīgā laika periodā, kopš tā ir uzzinājusi, vai vajadzēja uzzināt par 
šķēršļa esamību, jāpaziņo otrai pusei par šķērsli un tā ietekmi uz saistību izpildi. Otra puse ir 
tiesīga prasīt zaudējumu atlīdzību, ja šāds paziņojums nav saņemts. 

PIEMĒROJAMAIS LIKUMS UN STRĪDU IZSKATĪŠANA 

Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šiem noteikumiem, kas skar tos vai to 
pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts pēc prasītāja izvēles 
izskatīšanai Komercstrīdu šķīrējtiesā, viena šķīrējtiesneša sastāvā, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas 
reglamentu vai Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības. 

Apmeklējot un lietojot SIA PAPYRUS e-veikalu, Jūs piekrītat, ka visas tiesiskās attiecības starp 
iesaistītajām personām par šajos noteikumos regulētajiem jautājumiem, jebkurus strīdus un 
domstarpības regulē šie lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas normatīvie akti. 

CITI NOTEIKUMI 

Šie noteikumi starp iesaistītajām personām stājas spēkā brīdī, kad persona ir aizpildījusi e-
veikala reģistrācijas pieteikumu, un ir spēkā uz nenoteiktu laiku. Jebkura no iesaistītajām 
personām var vienpusēji atkāpties no šiem noteikumiem, paziņojot par to otrai pusei vismaz 
30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. 

Pēc noteikumu piemērošanas termiņa izbeigšanās personas netiek atbrīvotas no tām 
saistībām, kuras izriet no darbībām izdarītām pirms noteikumu termiņa izbeigšanās līdz 
pilnīgam norēķinam, kā arī līdz visu jautājumu atrisināšanai, kas saistīti ar doto līgumu. 

Par pušu rekvizītu izmaiņām puses paziņo viena otrai 5 (piecu) dienu laikā pēc šādu izmaiņu 
rašanās. Nosūtītie paziņojumi, vēstules un cita korespondence, ja tā nosūtīta atbilstoši 
norādītajai pušu kontaktinformācijai, tiek uzskatīta par saņemtu ne vēlāk kā 5. (piektajā) dienā 
pēc nosūtīšanas, ja vien netiek pierādīts, ka otra puse tos ir saņēmusi ātrāk. 


