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1. Vispārēja informācija
1.1.

1.2.

“Latvijas Mobilais Telefons” SIA (vienotais reģistrācijas numurs:
50003050931; juridiskā adrese: Rīga, Ropažu iela 6) (turpmāk – LMT)
sniedz pakalpojumu “Teorētisko zināšanu klātienes eksāmenu atvērtās
kategorijas A2 apakškategorijā vai specifiskajā kategorijā” (turpmākPakalpojums), un fiziska persona, kas atbilst šajos noteikumos minētajām
prasībām (turpmāk - Pretendents) pērk Pakalpojumu par cenu, kas
norādīta vietnē https://droni.lmt.lv.
Šie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā LMT kā valsts
aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” (turpmāk – CAA) atzītā struktūra
nodrošina Pretendentam teorētisko zināšanu klātienes eksāmenu atvērtās
kategorijas A2 apakškategorijā vai specifiskajā kategorijā (turpmāk Eksāmens).

2. Pieteikšanās Eksāmenam
2.1.
2.2.

Pieteikšanās Eksāmenam notiek vietnē https://droni.lmt.lv.
Piesakoties Eksāmenam Pretendents aizpilda pieteikuma formu, norādot
savu vārdu, uzvārdu, tālvadības pilota numuru (LVA-RP-############),
kontaktinformāciju (tālruņa numuru, e-pasta adresi), apliecinājumu, ka
Pretendents piekrīt Noteikumiem un citiem saistošajiem noteikumiem.
Pretendenta sniegto informāciju LMT apkopo un nodod CAA pārbaudei
pirms Eksāmena veikšanas. LMT sazinās ar Pretendentu, izmantojot tā
norādīto tālruņa numuru vai e-pasta adresi, gadījumos, ja Pretendentam
jāprecizē iesniegtā informācija.

3. Teorētiskā eksāmena norise
3.1.
3.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.
3.3.5.
3.4.

3.5.

3.6.

Eksāmena norises vieta ir LMT telpās Rīgā, Ropažu ielā 6.
Eksāmena nodrošināšanai tiek izmantota CAA eksaminācijas platforma,
kas ir pieejama tīmekļa vietnē https://uas.caa.lv/ (turpmāk - Platforma).
Eksāmenu LMT var kārtot tikai Pretendents, kuram CAA ir piešķīrusi paroli
Eksāmena kārtošanai, pirms Eksāmena nosūtot to LMT, un kurš ir:
reģistrējies par tālvadības pilotu CAA vietnē https://e.caa.lv/ un ieguvis
derīgu tālvadības pilota numuru (LVA-RP-############);
apguvis “Atvērtās kategorijas tālvadības pilotu tiešsaistes apmācības
kurss” un nokārtojis attālināto A1/A3 apakškategorijas eksāmenu vietnē
https://uas.caa.lv. Ja apliecinājums par A1/A3 tiešsaistes apmācību
pabeigšanu ir saņemts citā valstī, to nepieciešams iesniegt validācijai LMT
pirms reģistrācijas Eksāmenam;
veicis praktisko prasmju iegūšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām un apliecinājis praktisko prasmju apgūšanu vietnē
https://e.caa.lv/;
atbilstoši Noteikumiem pieteicies Eksāmena kārtošanai LMT un veicis
samaksu par Eksāmena kārtošanu LMT saskaņā ar LMT izrakstītu rēķinu;
ar personu apliecinošu dokumentu ieradies LMT iepriekš noteiktā
Eksāmena norises vietā, datumā un laikā.
Ierodoties uz Eksāmenu, Pretendents uzrāda LMT pārstāvim personu
apliecinošu dokumentu. Ja Pretendents ir iekļauts attiecīgajā dienā noteiktā
Eksāmena pretendentu sarakstā, Pretendents tiek pielaists pie Eksāmena.
Eksāmena jautājumus Platformā, kā arī Eksāmena rezultātu pārbaudi veic
un autorizācijas datus nodrošina CAA. Eksāmens norisinās pēc
Pretendenta izvēles latviešu vai angļu valodā.
Eksāmens ir sekmīgi nokārtots, ja pareizi sniegtas atbildes vismaz uz 75%
jautājumu.

Eksāmenu Pretendents kārto patstāvīgi, bez citu personu vai
palīgmateriālu palīdzības. Aizliegts kopēt, fotografēt, filmēt vai jebkādā citā
veidā fiksēt un tālāk izplatīt teorētisko zināšanu eksāmena saturu.
3.8.
Eksāmena norisi uzrauga LMT norīkots eksāmena novērotājs. Eksāmena
novērotājam ir šādi pienākumi un tiesības:
3.8.1. pirms Eksāmena informēt Pretendentu par Eksāmena noteikumiem un, ja
nepieciešams, atbildēt uz Pretendenta jautājumiem par Eksāmena norisi;
3.8.2. uzraudzīt Eksāmena norisi un, ja Pretendents neievēro šo noteikumu 3.7.
punkta nosacījumus, pārtraukt Pretendenta dalību Eksāmenā. Šādos
gadījumos Eksāmens tiek uzskatīts par nenokārtotu.
3.9.
Atkārtotu Eksāmenu Pretendentam ir atļauts kārtot ne ātrāk kā nākamajā
plānotajā Eksāmena dienā, veicot atkārtotu pieteikšanos saskaņā ar
2.punktā aprakstīto kārtību, tostarp, veicot atkārtotu samaksu par
Pakalpojumu.
3.7.

4. Maksājumi
Pēc pieteikšanās Eksāmenam vietnē https://droni.lmt.lv/ uz Pretendenta
norādīto e-pastu tiek nosūtīts rēķins Pakalpojuma maksas apmaksai.
4.2.
LMT neatmaksā Pretendentam samaksāto maksu par Eksāmenu, ja:
4.2.1. Pretendents Eksāmenu nenokārto;
4.2.2. Pretendents neierodas uz Eksāmenu noteiktajā laikā un nav vienojies ar
LMT par citu Eksāmena laiku Noteikumu 6.1.punktā noteiktajā kārtībā.
4.1.

5. Sertifikāta izsniegšana
5.1.

2 (divu) dienu laikā pēc sekmīga Eksāmena nokārtošanas CAA veic
2021.gada 29.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.436 noteiktās
sertificēšanas un reģistrēšanas darbības attiecībā uz Pretendenta sekmīgi
nokārtoto Eksāmenu.

6. Izmaiņu veikšana un Eksāmena atcelšana
6.1.
6.2.

6.3.

Ja Pretendents neierodas uz Eksāmenu, LMT neatmaksā Pretendentam
samaksāto maksu par Eksāmenu.
Maksa par Eksāmenu netiek atmaksāta ārkārtas apstākļu gadījumā valstī.
LMT turpina Eksāmena organizēšanu pēc attiecīgā ārkārtas stāvokļa
beigām.
Pretendenta nomaiņa uz citu Pakalpojuma ietvaros nav iespējama.
Izņēmums attiecas vienīgi uz gadījumiem, kad Pakalpojuma sniegšanas
laikā ir mainījusies Pretendenta identitāte (vārds, uzvārds) personu
apliecinošajos dokumentos, par ko Pretendents vismaz 3 dienas pirms
Eksāmena norises ir paziņojis LMT.

7. Atteikuma tiesības
7.1.

7.2.

Pretendentam ir tiesības ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no
Pakalpojuma iegādes atteikties no šī pirkuma, neminot iemeslu, bet ne
vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no darījuma noslēgšanas paziņojot
par to LMT e-veikala sadaļā - https://www.lmt.lv/lv/atteikums, izņemot
gadījumus, kad Pakalpojuma lietošana jau ir uzsākta.
Ja Pakalpojuma sniegšana ir uzsākta atteikuma tiesību izmantošanas
termiņā, ko apliecina piedalīšanās Eksāmenā vai datu par Pretendenta
pieteikumu iesniegšana CAA, atteikuma tiesības no Pakalpojuma saskaņā
ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem vairs nav
piemērojamas.

7.3.

Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā maksa par Pakalpojumu tiek
atmaksāta Pretendentam, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu
Pretendents izmantojis sākotnējam darījumam. Citai personai, kas nav
Pretendents, maksa par Pakalpojumu netiek atmaksāta.

8. Personas datu apstrāde
8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Pakalpojuma ietvaros CAA ir personas datu pārzinis, bet LMT - personas
datu apstrādātājs, ievērojot Noteikumu 8.2.punktu. CAA apstrādā personas
datus nolūkā pārbaudīt Pretendenta atbilstību Eksāmena kārtošanas
priekšnoteikumiem, nodrošināt Eksāmena norisi Platformā, sekmīgi
nokārtota Eksāmena gadījumā izsniegtu un uzturētu Pretendenta
tālvadības pilota kompetences sertifikātu, kā arī lai nodrošinātu saistošo
normatīvo aktu izpildi un pieteikto jautājumu risināšanu, ja tādi rodas.
LMT kā datu pārzinis veic datu apstrādi tikai, lai nodrošinātu Pakalpojuma
izpildi saistītos norēķinus.
Pakalpojuma ietvaros dati tiek apstrādāti tikai nepieciešamajā apjomā un
laika periodā, kas izriet no Pakalpojuma būtības, un nepieciešami, lai
nodrošinātu pieteikšanos Eksāmenam un Eksāmenu norisi, kā arī
tālvadības pilota kompetences sertifikātu izsniegšanu un uzturēšanu
atbilstoši saistošo normatīvo aktu prasībām.
Lai nodrošinātu Pakalpojumu un Eksāmena norisi tiek apstrādāti šādi
personas dati: Pretendenta tālvadības pilota numurs, vārds, uzvārds, epasta adrese, parole, eksāmena kārtošanas vieta un datums, tālruņa
numurs. Saistībā ar rēķinu izrakstīšanu par Pakalpojuma var tikt apstrādāti
personas norēķinu dati.
Datu apstrādes pamats ir pieprasītais LMT Pakalpojums un ar to saistīto
normatīvo aktu īstenošana. Šāda apstrāde ir priekšnosacījums Eksāmena
norisei, darījuma izpildei, un datu nesniegšana var daļēji vai pilnībā kavēt
vai pārtraukt Eksāmena norisi, darījuma nodrošināšanu.
Attiecībā uz saviem datiem Pretendentam ir tiesības īstenot normatīvajos
aktos noteiktās tiesības. Plašāka informācija par LMT īstenoto datu
aizsardzību un tiesībām datu apstrādes jomā pieejama LMT Privātuma
politikā, kas ir šo noteikumu neatņemam sastāvdaļa un ir pieejama LMT
interneta resursā https://www.lmt.lv. Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz
personasdati@lmt.lv. Plašāka informācija par CAA īstenoto datu
aizsardzību un tiesībām datu apstrādes jomā pieejama CAA Privātuma
politikā, kas ir šo noteikumu neatņemam sastāvdaļa un ir pieejama CAA
interneta resursā https://www.caa.gov.lv. Jautājumu gadījumā lūdzam
rakstīt uz datu.specialists@caa.gov.lv.

9. Pārējie noteikumi
9.1.

Pakalpojumam ir piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.
Attiecības, kas izriet no darījumiem ar pasūtītājiem, kas ir fiziskas personas
Patērētāju tiesību likuma izpratnē, tiek piemērots Patērētāju tiesību
aizsardzības likuma un Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par
distances līgumu” tiesiskais regulējums. Visas radušās domstarpības, strīdi
un pretenzijas pēc iespējas tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienošanās
netiek panākta, strīdi tiek risināti LMT Pakalpojumu līguma noteikumos
noteiktajā kārtībā.

