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1. Informācija par VET2B.eu  

VET2B (VET - profesionālā izglītība un apmācība)  Pakalpojums tika izstrādāts Erasmus +, 

projekta N. 2017-1-LV01-KA202-035482 “Uzņēmēju atbalsts amatniecības skolu 

audzēkņiem: inovatīva datu apmaiņas platforma uzņēmējiem un audzēkņiem” ietvaros. 

Platforma ir projekta partneru konsorcija īpašums: Biedrība Dobeles Mācību Centrs – 

(Latvija), Viesoji Istaiga Panevezio darbo rinkos mokymo Centers (Lietuva), ENGIM 

Piemonte (Itālija), Bluebook srl (Itālija), TecMinho (Portugāle) un INNEO- Studio twórczego 

rozwoju (Polija). 

VET2B projekta ideja ir pārveidot studentu izstrādātās parastās apmācību programmas un 

profesionālās apmācības programmas par reāliem un efektīviem pakalpojumiem un 

profesionālām konsultācijām, kas atbilstu tirgus prasībām un būtu piemērotas maziem un 

vidējiem uzņēmumiem. Tas tiks darīts izmantojot digitālo platformu, kurā uzņēmums (PIA 

sniedzējs) apmierina trešās personas vajadzības un prasības (piemēram, MVU dalībnieka). 



2. Sākotnējie noteikumi 

VET2B.EU administrē partneru konsorcijs: Biedrība Dobeles Mācību Centrs – (Latvija), 

Viesoji Istaiga Panevezio darbo rinkos mokymo Centers (Lietuva), ENGIM Piemonte 

(Itālija), Bluebook srl (Itālija), TecMinho (Portugāle) un INNEO- Studio twórczego rozwoju 

(Polija), Pakalpojumu lietotāju vajadzībām, ļaujot viņiem publicēt paziņojumus VET2B.eu. 

● Lai nodrošinātu piekļuvi VET2B.eu ir jāizmanto ierīce, kurai ir interneta savienojums un 

kas ir aprīkota ar plaši izmantotu tīmekļa pārlūku. 

● Jābūt derīgai e-pasta adresei. 

3. Definīcijas 

Termini, kas tiek izmantoti Pakalpojuma sniegšanas noteikumos, ir šādi: 

Operators - partneru konsorcijs: 

1. Biedrība Dobeles Mācību Centrs (Latvija); 

Reģ. Nr. 40008119914, Brīvības iela 7, Dobele, Latvija, LV-3701 

2. Viesoji Istaiga Panevezio darbo rinkos mokymo Centras (Lietuva) - Public     

                        Institution Panevezys profesionālās apmācības centrs; Reģ.Nr. 147178142,    

                        PVM kods LT471781411, J. Basanavicius 23A, Paņeveži, Lietuva,  

                        LT-36205. 

3. ENGIM Piemonte (Itālija) 

4. Bluebook srl (Itālija) 

5. TecMinho - Associação Universidade-Empresa para o Desenvolvimento 

(Portugāle), Número de Identificação de Pessoa Colectiva 502585757, com sede 

em Campus de Azurém da Universidade do Minho, 4800-058 Guimarães. 

6. INNEO – Studio twórczego rozwoju (Polija).  

Rzeszów Apgabaltiesa, Valsts tiesu reģistra 12.ekonomikas nodaļa KRS numurs: 

0000436038, NIP: 8133675959,  

Jūs variet sazināties rakstot uz:  contact@vet2b.eu; 

Service VET2B.eu  vai Pakalpojums - tiešsaistes pakalpojums ar nosaukumu VET2B.eu, 

kuru nodrošina operators angļu, portugāļu, lietuviešu, latviešu, itāliešu un poļu valodā, kas 

ļauj pārlūkot un apskatīt paziņojumus, kas pieejami tīmekļa vietnē VET2B.eu; 

Paziņojums - pakalpojumi, produkti vai darbs utt., kas ievietoti tīmekļa vietnē saskaņā ar 

Lietošanas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem; 
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Pakalpojums – Eiropas Savienībā piedāvātais pakalpojums, produkts vai darbs, kas var tikt 

publicēts saskaņā ar Lietošanas noteikumiem; 

Elektroniskie pakalpojumi - Pakalpojumi, kurus Operators sniedz lietotājam elektroniski, 

izmantojot tīmekļa vietni, kurā ietilpst: 

1) iespēja publicēt Paziņojumus vietnē VET2B.EU un atļaut tiem brīvu piekļuvi, lai tos 

varētu apskatīt, rediģēt, mainīt vai dzēst; 

2) saziņa ar citiem lietotājiem; 

3) informācijas nosūtīšana informatīvam izdevumam.  

Lietotājs - persona, kas ir vecāka par 18 gadiem un kam ir pilna tiesībspēja, juridiska persona 

vai organizatoriska vienība bez juridiskas personas statusa, bet kura var rīkoties savā vārdā 

un var slēgt saistošus līgumus, kas saskaņā ar Lietošanas noteikumiem ir izveidojusi kontu 

vai ir aktivizējusi Paziņojumu; 

Nereģistrēts lietotājs - visi interneta lietotāji, kas izmanto VET2B.eu pakalpojumus;  

Skola / organizācija - skola vai profesionālās izglītības iestāde; 

Konts - piešķirts lietotājam, identificējams pēc e-pasta adreses, tā pakalpojuma daļa, kur 

Lietotājs var veikt noteiktas darbības pakalpojumā (panelis - VET2B.eu); 

Noteikumi - šie Lietošanas noteikumi. 

 

4. Vispārīgie lietošanas  noteikumi 

1. Lietotājs izveido Paziņojumus un nosaka to saturu. Paziņojuma saturam ir jāatbilst 

faktiem. 

2. Norādei par darbības nolūku jāatspoguļo tās faktiskais darbības mērķis, kas minēts 

klasifikācijā. 

3. Paziņojumi ir pieejami visiem lietotājiem, kas lieto šo vietni, lietotājam tiek nosūtīta ziņa 

uz Paziņojumā norādīto e-pasta adresi. 

4. Piekrītot nodot Paziņojumu Pakalpojuma lietošanas vajadzībām, Lietotājs piekrīt 

Paziņojuma elementu (tajā skaitā Paziņojumā ietverto attēlu) paralēlai publikācijai arī 

Operatora partneriem. Ja tiek publicēta tikai daļa no Paziņojuma, kontaktinformācija netiks 

izpausta, taču tiek norādīts, kā iepazīties ar visu Paziņojuma tekstu. Partneriem Paziņojumu 

publicēšana ir bezmaksas. 

5. Operators aizsargā Lietotāja datus saskaņā ar Privātuma politiku, kas izklāstīta Lietošanas 

noteikumu 1. pielikumā, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa. 



6. Jebkuras Pakalpojuma VET2B.eu pieejamās informācijas un satura lejupielādei vai 

izmantošanai ir nepieciešama Operatora VET2B.eu piekrišana, un tā nedrīkst pārkāpt 

noteikumus un piemērojamās tiesību normas, kā arī nedrīkst būt pretrunā ar  VET2B.eu 

interesēm. Ir aizliegts apkopot un apstrādāt datus un citu informāciju, kas pieejama tīmekļa 

vietnē Pakalpojums VET2B.eu, un tālāk dalīties šo informāciju ar trešajām pusēm, kā arī 

izmantot šo informāciju  tiešsaistē. Tāpat ir aizliegts izmantot VET2B.eu informāciju, tai 

skaitā grafiskos elementus, bez Operatora VET2B.eu piekrišanas. 

5 . Jūsu tiesības un pienākumi 

1. Lai varētu veikt apziņošanu ir jāpiekrīt noteikumiem, Lietotājam jāaizpilda atbilstoša 

veidlapa un jāizveido konts. 

2. Ja tiek aizpildīta iepriekšminētā veidlapa, Operators izmanto lietotāja norādīto e-pasta 

adresi, lai tūlīt uz šo adresi nosūtītu ziņojumu un aktivizētu Paziņojumu. E-pastā tiks nosūtīta 

tā informācija, kura ir jāsaņem likumā noteiktajā kārtībā. 

3. Vēl bez Paziņojuma aktivizēšanas tiek izveidots konts, kas  nodrošina Lietotājam pilnīgu 

piekļuvi Paziņojumiem (piem., izmaiņu veikšanai) un saziņai ar citiem Lietotājiem. Konts 

tiek aktivizēts tad, kad  izveidota parole un Lietotājs ir norādījis e-pasta adresi attiecīgajā 

VET2B.eu lapā. Pēc iepriekšminēto darbību veikšanas Operators nosūta ziņojumu, kurā 

norādīts, kā aktivizēt kontu (aktivizēšanas saite), kā arī informāciju, kura jāsaņem likumā 

noteiktajā kārtībā. 

4. Konta izveide un / vai pirmā Paziņojuma nosūtīšana nozīmē to, ka tiek noslēgts līgums 

starp Lietotāju un Operatoru, kas nodrošina elektronisko pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar 

Lietošanas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem. 

5. Attiecībā uz juridiskām personām un organizatoriskām vienībām, viņu kontus var izveidot 

un jebkādas turpmākās darbības veikt tikai tā persona, kurai ir tiesības rīkoties šo 

organizāciju vārdā. 

6. Tīmekļa vietnē jums var būt un jūs varat izmantot tikai vienu kontu. 

7. Mēs neļaujam izmantot pagaidu e-pasta adreses gan izveidojot kontu, gan nosūtot 

ziņojumus. 

8. Operatora elektronisko pakalpojumu sniegšana ir pastāvīga, tomēr Lietotājs jebkurā brīdī 

var izdzēst kontu un tādējādi izbeigt līgumu ar Operatoru, to var izdarīt pierakstoties savā 

kontā, izvēloties atbilstošo iespēju, nosūtot savu Paziņojumu uz e-pastu: 

Portugāle:  contact.portugal@vet2b.eu  

Polija:              contact. poland@vet2b.eu  

Itālija:              contact.italy@vet2b.eu  

Lietuva:  contact.lithuania@vet2b.eu  

Latvija:  contact.latvia@vet2b.eu  
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6. Operatora pienākumi 

1. Operators apņemas izmantot tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, lai nodrošinātu 

personas datu aizsardzību atbilstoši apdraudēto un aizsargājamo datu kategorijām. 

2. Operatoram ir pienākums aizsargāt personas datus pret zaudējumiem, bojājumiem, to 

pieejamību neautorizētām personām, izdzēšanu,  apstrādi un grozīšanu vai iznīcināšanu. 

7. Reģistrācija un pieteikšanās 

1. Lai reģistrētos vietnē VET2B.eu (konta reģistrācija), jums jāaizpilda pieteikšanās 

veidlapa, kur jānorāda jūsu vārds, skolas / organizācijas nosaukums un kontaktinformācija, 

e-pasta adrese, kontaktinformācijas numurs un parole, jums jāpiekrīt mājas lapā VET2B.eu 

ievietotiem noteikumiem un nosacījumiem,  kā arī personas datu apstrādei tiktāl, ciktāl tas 

nepieciešams, lai izveidotu un noformētu saturu, mainītu, izbeigtu un pareizi īstenotu 

Pakalpojumus, ko Operators nodrošina elektroniski. 

2. Reģistrācija Interneta Pakalpojumā VET2B.eu ir bez maksas. 

3. Pēc reģistrēšanās mājas lapā VET2B.eu katra pieteikšanās notiek, izmantojot reģistrācijas 

veidlapā sniegtos datus (pieteikšanos un paroli). 

4. Lai dzēstu Lietotāja kontu no VET2B tīmekļa vietnes, jums jānosūta e-pasts ar 

pieprasījumu noņemt savu kontu no e-pasta adreses, kas pašlaik reģistrēta VET2B.eu mājas 

lapā, rakstiet uz attiecīgās valsts skolas/organizācijas norādīto e-pasta adresi, (skat. 11 

kontaktpersonas) vai izmantojiet opciju sava konta iestatījumos. 

5. Pieteikšanās VET2B.eu vietnē notiek, ievadot e-pasta adresi (pieteikšanās) un paroli, kas 

tiek iedota brīdī, kad notiek reģistrēšanās  skolas / organizācijas kontā. Dati, kas tiek iedoti 

brīdī, kad notiek reģistrēšanās kontā, var tikt mainīti (cilnē "Mans konts"). 

6. VET2B.eu mājaslapas lietotājam ir pienākums neizpaust sava konta lietotājvārdu un 

paroli. Saskaņā ar likumā noteiktajām piemērojamām tiesību normām, kas nosaka Lietotāja 

vārda un paroles izmantošanu , VET2B.eu mājas lapas parole ir konfidenciāla informācija un 

to var izmantot vienīgi Lietotājs. 

8.  Autortiesības 

1. Pakalpojumā publicētajam saturam tiek piemērota juridiskā aizsardzība, tostarp: 

izmantotajiem rakstiem, fotoattēliem un videoklipiem. Autortiesības ir piešķirtas 

Pakalpojumam un / vai tā veidotājiem. 

2. Mājaslapas saturu ir aizliegts kopēt un izplatīt. To ir atļauts saistīt ar Pakalpojuma 

rakstiem. 

3. Kad jūs publicējat saturu sistēmā, jums pieder visas tiesības uz jebkuru saturu, ko esat 

ievietojis Pakalpojumā, jo īpaši uz tekstiem, grafikām, filmām un skaņām, vai multivides 



materiāliem, kas ir izmantoti atbilstoši attiecīgajām licencēm un to izcelsme ir attiecīgi 

norādīta. 

4. Publicējot jebkādu saturu, jūs apliecināt, ka uzņematies pilnu atbildību par autortiesību 

pārkāpumu. 

5. Materiālu pievienošana Pakalpojumiem nozīmē, ka tie ir publiski pieejami. Jūs saglabājat 

pilnas autortiesības uz publicēto saturu, publikācijas ir brīvprātīgas un bez maksas, pēc 

paziņojuma nosūtīšanas Operatoram jūsu varat jebkurā laikā atsaukt publikācijas. 

6. Operators paziņo, ka nav atbildīgs par jebkādiem tā lietotāju pārkāpumiem, vienlaikus 

piedāvājot pilnīgu sadarbību šāda satura likvidēšanā. 

9. Atbildības noteikumi 

1. Operators ļauj lietotājiem publicēt Paziņojumus, neiejaucoties šo paziņojumu veidā un 

saturā un ievērojot turpmāk izklāstītos noteikumus. 

2. Operators nav atbildīgs par Paziņojuma saturu. 

3. Operators nav atbildīgs par piedāvāto pakalpojumu kvalitāti vai likumību, par Lietotāju 

sniegto informāciju patiesumu un precizitāti, kā arī par pārdevēju un pircēju spēju veikt 

darījumu. 

4. Operatoram ir tiesības izņemt Paziņojumu, ja tas pārkāpj Lietošanas noteikumus vai 

likumus. 

Jo īpaši, ja to saturs: 

a. ietver aizskarošu informāciju vai tekstu; 

b. veicina negodīgu konkurenci; 

c. pārkāpj muitas likumus, autortiesības vai citas intelektuālās īpašuma tiesības; 

d. ietver nepareizus preces nosaukumus vai tiek apdraudēta Operatora vai partneru 

reputācija; 

e. satur maldinošu informāciju. 

5. Operators nav atbildīgs: 

a. ja par Paziņojuma priekšmetu netiek izrādīta interese; 

b. IKT sistēmām vai neatkarīgu Operatoru aprīkojumu; 

c.  par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos. 

6. Operatoram ir tiesības izņemt jebkuru paziņojumu vai bloķēt kontu, ja ir aizdomas, ka 

paziņojuma vai konta izmantošana varētu apdraudēt citu Pakalpojuma Lietotāju drošību, kā 



arī gadījumā, ja paziņojums negatīvi ietekmē Operatora labo vārdu vai citādi kaitē 

Operatoram. 

7. Operatoram ir tiesības pārtraukt tīmekļa vietnes darbību. 

8. Ja kontam vai lietotāja aktivitātei VET2B.eu ir nepieciešama papildu datu verifikācija, ja 

Operatoram ir radušās pamatotas bažas par konta drošību, jo īpaši attiecībā uz citas personas 

neatļautu piekļuvi kontam, Operators var pārbaudīt VET2B.eu lietošanu un lūgt Lietotājam 

pārbaudīt savu identitāti. Pēc iepriekš minēto apstākļu izbeigšanās, Operators atceļ 

Lietotājam piemērotos ierobežojumus.  

10. Personas datu aizsardzība 

Lietošanas noteikumu un privātuma politikas 1. pielikums 

1. Jūsu personas datu Operators Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa 

Regulas (ES) 2016/679 (turpmāk tekstā - "GDPR") izpratnē ir partneru konsorcijs: Biedrība 

belems Mācību Centrs (Latvija), Viesoji Istaiga Panevezio darbā, Rinkos Mokymo centros 

(Lietuva), ENGIM Piemonte (Itālija), Bluebook SRL (Itālija), TecMinho (Portugāle) un 

INNEO (Polija) 

a. Biedrība Dobeles mācību centrs - Dobeles mācību centrs (Latvija); 

Reg.Nr 40008119914, Brīvības iela 7, Dobele, Latvija, LV-3701 

b. Viesoji Istaiga Panevezio darbo rinkos mācību centrs (Lietuva) - Valsts iestāde Paņevežu 

Arodmācību centrs; Reg. Nr. 147178142, PVM kods LT471781411, J. Basanavicius 23A, 

Panevezys, Lietuva, LT-36205. 

c. ENGIM Piemonte (Itālija) 

d. Bluebook srl (Itālija) 

e. TecMinho - Associação Universidade-Empresa para o Desenvolvimento (Portugāle), 

Número de Identificação de Pessoa Colectiva 502585757, com sede em Campus de Azurém 

da Universidade do Minho, 4800-058 Guimarães. 

f.  INNEO - Studio twórczego rozwoju (Polija). 

Rajona tiesa Rzeszów, Valsts tiesas Reģistra 12. Ekonomiskā nodaļa KRS Nr. 0000436038, 

NIP: 8133675959, 

2. Operators apstrādā jūsu datus, lai: 

a. noslēgtu līgumu un saskaņā ar nosacījumiem, kas aprakstīti "Noteikumos", varētu sniegt 

Elektroniskos pakalpojumus; 

b. nosūtītu informatīvos izdevumus; 

c. izmantotu šos datus kontaktpersonu veidlapās, kuras nodrošina vietnes Operators; 



d. aizstāvētu pret iespējamām sūdzībām, pamatojoties uz Operatora likumīgajām interesēm; 

e. veiktu datu statistisko analīzi. 

3. Plašāka informācija par personas datu aizsardzības noteikumiem (tostarp par personas datu 

apstrādes pamatnoteikumiem) ir atrodama Privātuma politikā, kas pieejama tīmekļa vietnē 

VET2B.eu. 

4. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei, tai skaitā jūsu e-pasta 

adresi, jebkurā laikā. Piekrišanu jūs varat atsaukt jebkurā veidā, nosūtot pieprasījumu uz 

šādu adresi: gdpr@vet2b.eu vai sazinoties ar Konsorcija valsts pārstāvi.  

5. Personas datus neizpauž trešajām personām, ja vien datu apstrādi nav lūdzis Operators vai 

tā tiek veikta uz piemērojamo tiesību normu pamata. 

6. Privātuma politikā minētās datu subjektu tiesības var atgūt, iesniedzot pieprasījumu šeit: 

gdpr@vet2b.eu 

 

11. Vietnes kontakti 

Sazinieties ar visiem konsorcija dalībniekiem: 

contact@vet2b.eu  

Privātuma Politika- gdpr@vet2b.eu 

Portugāle:  

contact.portugal@vet2b.eu  

formar@tecminho.uminho.pt  

TecMinho 

 

Itālija:  

contact.italy@vet2b.eu  

ENGIM Piemonte 

Bluebook srl 

Lietuva:   

contact.lithuania@vet2b.eu  

agne.tauriene@paneveziodrmc.lt 

Viesoji Istaiga Panevezio darbo rinkos mokymo Centers  
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Latvija:   

contact.latvia@vet2b.eu  

Biedrība Dobeles Mācību Centrs – Dobeles Mācību Centrs (Latvija); 

 

Polija:  

contact.poland@vet2b.eu 

m.ceglinski@inneo.org.pl 

INNEO 

12. Nobeiguma noteikumi 

1. Operators informēs Jūs par to noteikumu maiņu, kas jūs skar,  ievietojot informāciju 

vietnē VET2B.eu. Grozījumi stājas spēkā Operatora norādītajā datumā, bet ne vēlāk kā 7 

dienas pēc attiecīgās informācijas ievietošanas VET2B.EU. mājas lapā. Pakalpojumi, kas 

tika aktivizēti pirms izmaiņu stāšanās spēkā, tiks izdarīti saskaņā ar pašreizējiem 

nosacījumiem, un turpmākā aktivizēšana ir iespējama pastāvīgi. 

2. Pakalpojuma izmantošana nozīmē to, ka tiek pieņemti noteikumi un nosacījumi. 

3. Līgumslēdzējas puses noslēdz līgumus saskaņā ar Eiropas un vietējiem tiesību aktiem, kas 

piemērojami partneru konsorcija dalībnieku valstīs. 

4. Gadījumā, ja kāda noteikumu daļa neatbilst piemērojamiem tiesību aktiem, apstrīdēto 

noteikumu vietā tiek piemēroti attiecīgie Eiropas un vietējo tiesību aktu noteikumi (Partneru 

konsorcija valstis). 
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