Projekts
LĢIA līguma reģ. Nr. _____________

(tiks aizpildīts atbilstoši pieprasījumam) līguma

reģ. Nr. ________

Pastāvīgā klienta līgums
ģeotelpisko datu kopu abonēšanai, izmantojot tīmekļa pakalpi (WMS)
Rīgā,

20____. gada _____ ._____________

Valsts aģentūra „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra”, ko pārstāv________________
(tiks aizpildīts pirms līguma slēgšanas)

kurš (-a) rīkojas uz ______(tiks aizpildīts pirms līguma slēgšanas)_____________ pamata (turpmāk – Izpildītājs)
un
____________________(tiks aizpildīts atbilstoši pieprasījumam) ____________________________________ ,
ko pārstāv ____________________________(tiks aizpildīts atbilstoši pieprasījumam) ________________________ .
kurš (-a) rīkojas uz ______(tiks aizpildīts atbilstoši pieprasījumam) ______________________________pamata
(turpmāk – Lietotājs),
turpmāk tekstā abi kopā saukti - Puses, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā - Līgums
1. Līguma priekšmets
1.1. Izpildītājs nodrošina un Lietotājs saņem piekļuvi (abonē) Izpildītāja ģeotelpisko datu kopai
(-ām) ar Izpildītāja tīkla pakalpojumu, izmantojot tīmekļa pakalpi WMS (Web Map Service),
turpmāk tekstā – WMS pakalpojums, atbilstoši atsevišķi Izpildītājam iesniegtiem Lietotāja
pieteikumiem (Līguma 2.punkts), turpmāk tekstā – pieteikums, un ģeotelpisko datu kopas (-u)
izmantošanas tiesību atļauju (licenci) un tajā noteikto izmantošanas tiesību apjomu.
1.2. WMS pakalpojuma saņemšanai Izpildītājs izsniedz un Lietotājs saņem rakstveida licenci
atbilstoši pieteikumā norādītajam ģeotelpisko datu kopas (-u) izmantošanas mērķim un
veidam.
1.3. Līguma ietvaros Izpildītājs nodrošina iespēju Lietotājam pieteikt un saņemt WMS
pakalpojumu, iesniedzot pieteikumu elektroniski Izpildītāja mājas lapā, izmantojot reģistrētā
ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu lietotāja identifikatoru un paroli (turpmāk tekstā –
pastāvīgā klienta identifikatori).
2. Pakalpojuma pieteikšana un licences saņemšana
2.1. Lietotājs WMS pakalpojumu saņem saskaņā ar Izpildītājam iesniegtiem pieteikumiem, kur
Lietotājam jānorāda šāda informācija par nepieciešamo WMS pakalpojumu:
2.1.1. ģeotelpisko datu kopas (-u) izmantošanas mērķis un veids;
2.1.2. pakalpojuma veids (ģeotelpisko datu kopa (-as), kurām nepieciešama piekļuve);
2.1.3. ģeotelpisko datu kopas (-u) abonēšanas periods mēnešos (abonēšanas periods nedrīkst
būt īsāks par vienu mēnesi un garāks par 36 mēnešiem);
2.1.4. nepieciešamais WMS pakalpojuma saņemšanas sākuma datums;
2.1.5. nemainīga (-as) IP adrese (-es) (vai IP adrešu diapazons), no kuras Lietotājs veiks
pieslēgumu (-us) WMS pakalpojuma saņemšanai;
2.1.6. Lietotājam ģeotelpisko datu kopas (-u) piekļuvei nepieciešamais WMS pakalpojuma
lietotāja identifikācijas rekvizītu skaits, ja pieteikums netiek izsniegts aizpildot un
nosūtot pieprasījuma formu Izpildītāja mājas lapā;
2.1.7. atsauce uz Līgumu (Līguma noslēgšanas datums un Izpildītāja piešķirtais Līguma
reģistrācijas numurs) gadījumā, ja pieteikums netiek izsniegts, aizpildot un nosūtot
pieprasījuma formu Izpildītāja mājas lapā.

2.2. Atbilstoši ģeotelpisko datu kopas (-u) abonēšanas periodam Lietotājam ir jāabonē arī tīmekļa
pakalpe. Lietotājam nav tiesību pieteikt un saņemt piekļuvi ģeotelpisko datu kopai (-ām)
ārpus pieteiktā tīmekļa pakalpes abonēšanas termiņa.
2.3. Gadījumā, ja Lietotājam nepieciešami ģeotelpisko datu kopas (-u) piekļuvei vairāki WMS
pakalpojuma lietotāja identifikācijas rekvizīti, un Lietotājs iesniedz pieteikumu, aizpildot un
nosūtot pieprasījuma formu Izpildītāja mājas lapā, Lietotājam jāiesniedz pieteikums WMS
pakalpojuma saņemšanai atsevišķi katram WMS pakalpojuma lietotājam.
2.4. Lietotājam ir tiesības pieteiktajā tīmekļa pakalpes abonēšanas termiņā jebkurā laikā pieteikt
un saņemt piekļuvi papildus ģeotelpisko datu kopai (-ām) ar jau Lietotājam piešķirtiem un
aktivizētiem WMS pakalpojuma lietotāja identifikācijas rekvizītiem. Šajā gadījumā
Lietotājam pieteikumā jānorāda, ka tiek pieteikts pakalpojums esošam lietotāja
identifikatoram un tas jānorāda pieteikumā.
2.5. Lietotājs var iesniegt pieteikumu ievērojot, ka WMS pakalpojuma saņemšanas sākuma
datums nedrīkst pārsniegt 3 (trīs) mēnešus no pieteikuma iesniegšanas datuma. Pieteikumā
norādītais WMS pakalpojuma saņemšanas sākuma, kas ir sākot no 3 (trīs) mēnešiem pēc
pieteikuma datuma, netiek uzskatīts par saistošu Izpildītājam.
2.6. Lietotājs iesniedz Izpildītājam pieteikumu: rakstveidā vai elektroniskā veidā, aizpildot un
nosūtot pieprasījuma formu Izpildītāja mājas lapā vai sagatavojot un nosūtot pieteikumu uz
Izpildītāja Līgumā norādīto Izpildītāja e-pasta adresi ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms
nepieciešamā WMS pakalpojuma saņemšanas sākuma datuma.
2.7. Lietotājam ir tiesības atsaukt pieteikumu ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms pieteikumā
paredzētā WMS pakalpojuma saņemšanas sākuma datuma.
2.8. Aizpildot un nosūtot pieprasījuma formu Izpildītāja mājas lapā, Lietotājam ir jāizmanto
pastāvīgā klienta identifikatorus. Pastāvīgā klienta identifikatoru nozaudēšanas gadījumā vai
gadījumā, ja tiek pieļauta iespēja, ka tie ir kļuvuši zināmi trešajām personām, Izpildītājs pēc
Lietotāja rakstveida vai elektroniska pieteikuma uz Līgumā norādīto Izpildītāja e-pasta adresi
2 (divu) darba dienu laikā veic pastāvīgā klienta identifikatoru nomaiņu, paziņojot par to
Lietotājam elektroniski.
2.9. Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām, kas tiek veiktas ar pastāvīgā klienta identifikatoriem,
kas reģistrēti uz Lietotāja vārda, un WMS pakalpojuma lietotāja identifikācijas rekvizītiem,
kas piešķirti WMS pakalpojuma saņemšanai Līgumā noteiktā kārtībā, kā arī veikto darbību
rezultātā uzņemtajām saistībām vai nodarījumiem līdz paziņojuma brīdim Izpildītājam par
minēto pastāvīgā klienta identifikatoru vai WMS pakalpojuma lietotāja identifikācijas
rekvizītu nozaudēšanas gadījumu vai iespēju, ka tie ir kļuvuši zināmi trešajām personām.
2.10. Ja Lietotājs nav iesniedzis pieteikumu Līgumā noteiktā kārtībā, nav pieteikumā norādījis visu
informāciju WMS pakalpojuma saņemšanai vai Lietotāja norādītā informācija ir nepilnīga,
kļūdaina, pretrunīga, neatbilst Izpildītāja sniegtajiem pakalpojumiem vai citādi neļauj
Izpildītājam nodrošināt Lietotājam WMS pakalpojuma saņemšanu, nav iesniedzis Izpildītājam
parakstītu licenci Līgumā noteiktā kārtībā, tad Izpildītājam ir tiesības nesniegt WMS
pakalpojumu, paziņojot par to rakstveidā vai elektroniski uz Lietotāja e-pasta adresi, vai
pieprasīt Lietotājam papildus nepieciešamo informāciju WMS pakalpojuma nodrošināšanai.
Izpildītājs nav atbildīgs par Līgumā noteikto saistību izpildi, ja Lietotājs, piesakot WMS
pakalpojumu, nav izmantojis pastāvīgā klienta identifikatorus, kas reģistrēti uz Lietotāja vārda
vai pieteikumā, kas nav iesniegts nosūtot pieprasījuma formu Izpildītāja mājas lapā, nav
norādījis atsauci uz Līgumu (Līguma noslēgšanas datums un Izpildītāja piešķirtais Līguma
reģistrācijas numurs).
2.11. Izpildītājam ir tiesības nesniegt pieteikto WMS pakalpojumu, paziņojot par to rakstveidā vai
elektroniski uz Lietotāja e-pasta adresi, ja Lietotājs nav veicis samaksu par WMS
pakalpojuma izmantošanu atbilstoši Līgumam un Izpildītāja izsniegtajiem rēķiniem.
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2.12. Lietotājs apstiprina pieteikumu un uzņemas saistības, ievērot Līgumā un pieteikumā norādītos
nosacījumus WMS pakalpojuma saņemšanai, veicot samaksu saskaņā ar Izpildītāja rēķinu.
2.13. Izpildītājs 2 (divu) darba dienu laikā pēc Lietotāja pieteikuma saņemšanas uz Lietotāja
Līgumā norādīto e-pasta adresi nosūta apstiprinājumu par Lietotāja pieteikuma saņemšanu.
2.14. Licenci ģeotelpisko datu kopas (-u) izmantošanas tiesību apjomā atbilstoši pieteikumā
norādītajam ģeotelpisko datu kopas (-u) mērķim un veidam Izpildītājs nosūta Lietotājam
vienlaikus ar Līguma 2.13.punktā minēto apstiprinājumu vai ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas
pirms pieteikumā norādītā WMS pakalpojuma saņemšanas sākuma datuma.
2.15.Lietotājam ir pienākums ne vēlāk 2 (divu) darba dienu laikā pēc licences saņemšanas Līguma
2.14.punktā minētā kārtībā nosūtīt (iesniegt) Izpildītājam Lietotāja parakstītu licenci vienā no
minētajiem veidiem:
2.15.1. elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz Līgumā norādīto Izpildītāja
e-pasta adresi;
2.15.2. divos eksemplāros pa pastu uz Līgumā norādīto Izpildītāja adresi un arī skenētā
veidā uz Līgumā norādīto Izpildītāja e-pasta adresi vai faksa numuru;
2.15.3. divos eksemplāros, ierodoties personiski vai ar kurjera starpniecību Līgumā
norādītajā Izpildītāja adresē.
2.16. Izpildītājs pēc licences parakstīšanas no Izpildītāja puses nosūta Izpildītāja parakstītu licenci
Lietotājam ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no Lietotāja parakstītās licences saņemšanas
dienas elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz Līgumā norādīto Lietotāja epasta adresi vai vienu eksemplāru pa pastu uz Līgumā norādīto Lietotāja adresi un arī skenētā
veidā uz Līgumā norādīto Lietotāja e-pasta adresi vai faksa numuru.
2.17. Izpildītājs nodod Lietotājam un aktivizē WMS pakalpojuma lietotāja identifikācijas rekvizītus
Līguma 3.punktā noteiktajā kārtībā.
3. Piekļuve ģeotelpisko datu kopai (-ām)
3.1. WMS pakalpojuma lietotāja identifikācijas rekvizītus Izpildītājs nodod Lietotājam, nosūtot
elektroniski uz Līgumā norādīto Lietotāja e-pasta adresi, aktivizējot tos Līguma 3.2.punktā
noteiktajā kārtībā.
3.2. Izpildītājs aktivizē WMS pakalpojuma lietotāja identifikācijas rekvizītus un nodrošina
Lietotājam piekļuvi pieteikumā norādītajai ģeotelpisko datu kopai (-ām) uz Lietotāja
pieteikumā norādīto laika periodu, sākot ar Lietotāja pieteikumā norādīto WMS pakalpojuma
saņemšanas sākuma dienu plkst.9.00, ar nosacījumu, ka Lietotājs ir saņēmis atļauju
ģeotelpisko datu kopas (-u) izmantošanai (ir abpusēji parakstīta licence) un Lietotājs ir veicis
Izpildītāja rēķina apmaksu Izpildītāja rēķinā norādītajā bankas kontā un Izpildītājs ir saņēmis
informāciju par veikto maksājumu (Izpildītājs ir saņēmis bankas informāciju par veikto
maksājumu, Licenciāra rēķina apmaksas maksājuma uzdevuma kopiju vai maksātāja
parakstītu internetbankas maksājuma izdruku, kas apliecina maksājumu un kurā
identificējams maksātājs (maksātāja vārds, uzvārds, uzņēmuma vai iestādes nosaukums un
reģistrācijas numurs)). Izpildītājs pēc WMS pakalpojuma lietotāja identifikācijas rekvizītu
aktivizācijas nosūta uz Līgumā norādīto Lietotāja e-pasta adresi minētos identifikācijas
rekvizītus un paziņojumu par to rekvizītu aktivizāciju.
3.3. Lietotājs ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no WMS pakalpojuma lietotāja
identifikācijas rekvizītu saņemšanas brīža nosūta uz Līgumā norādīto Izpildītāja e-pasta
adresi apstiprinājumu par to saņemšanu. Ja Lietotājs ir nosūtījis pieteikumu WMS
pakalpojuma saņemšanai, ir abpusēji parakstīta licence un Lietotājs ir veicis samaksu Līgumā
noteiktajā kārtībā un nav saņēmis WMS pakalpojuma lietotāja identifikācijas rekvizītus vai
tie nav aktivizēti Līguma 3.2.punktā noteiktā kārtībā, Lietotājam ir pienākums par to informēt
Izpildītāju pa Līgumā norādīto tālruni vai e-pasta adresi.
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3.4. Ja Izpildītājs nav saņēmis informāciju par veikto maksājumu (Izpildītājs nav saņēmis bankas
informāciju par veikto maksājumu, Licenciāra rēķina apmaksas maksājuma uzdevuma kopiju
vai maksātāja parakstītu internetbankas maksājuma izdruku, kas apliecina maksājumu un
kurā identificējams maksātājs (maksātāja vārds, uzvārds, uzņēmuma vai iestādes nosaukums
un reģistrācijas numurs)), tad aktivizē WMS pakalpojuma lietotāja identifikācijas rekvizītus
un nodrošina Lietotājam piekļuvi pieteikumā norādītajai ģeotelpisko datu kopai (-ām)
3 (trīs) darba dienu laikā pēc dienas, kad informācija par rēķina apmaksu ir kļuvusi pieejama
Izpildītājam. Izpildītājs pēc WMS pakalpojuma lietotāja identifikācijas rekvizītu aktivizācijas
nosūta uz Līgumā norādīto Lietotāja e-pasta adresi minētos identifikācijas rekvizītus un
paziņojumu par to rekvizītu aktivizāciju.
3.5. Ja Lietotājs Izpildītāja noteiktajā maksājumu termiņā saskaņā ar Izpildītāja rēķiniem nav
veicis maksājumus par WMS pakalpojuma izmantošanu vai Izpildītājs nav saņēmis
informāciju par veiktajiem maksājumiem, Izpildītājam ir tiesības vienpusēji bez brīdinājuma
nekavējoties apturēt vai neaktivizēt WMS pakalpojuma lietotāja identifikācijas rekvizītu
darbību un WMS pakalpojuma saņemšanu. WMS pakalpojuma saņemšana tiek atjaunota
Līguma 3.2. un 3.4.punktā noteiktā kārtībā.
3.5. Piekļuvi pieteikumā norādītajai ģeotelpisko datu kopai (-ām) nodrošina no Lietotāja datoriem
ar Lietotāja pieteikumā norādīto nemainīgu IP adresi (- ēm).
3.6. Saņemot WMS pakalpojumu, Lietotājam ir pienākums ievērot šādas prasības:
3.6.1. ja Lietotājs ir iestāde vai juridiska persona, nodot piešķirtos WMS pakalpojuma
lietotāja identifikācijas rekvizītus tikai Lietotāja darbiniekiem;
3.6.2. izmantot piešķirtos WMS pakalpojuma lietotāja identifikācijas rekvizītus tikai tam, lai
saņemtu piekļuvi ģeotelpisko datu kopai(-ām) Līgumā noteiktajā kārtībā un
izsniegtajā licencē noteiktajā apjomā;
3.6.3. nepieļaut WMS pakalpojuma lietotāja identifikācijas rekvizītu nodošanu trešajām
personām, kas nav Lietotāja darbinieki;
3.6.4. nepieļaut darbības, kas vērstas uz Izpildītāja informācijas sistēmu vai tehniskās
infrastruktūras drošības sistēmas apiešanu vai bojāšanu;
3.6.5. nekavējoties elektroniski informēt Izpildītāju par nepieciešamību nomainīt pastāvīgā
klienta identifikatoru vai WMS pakalpojuma lietotāja identifikācijas rekvizītus, ja ir
notikusi vai ir iespējama trešās personas piekļuve tiem;
3.6.6. nekavējoties informēt Izpildītāju par konstatētajām tehniska rakstura problēmām, lai
piekļūtu ģeotelpisko datu kopai(-ām), nosūtot atbilstošu paziņojumu rakstveidā vai uz
Līgumā norādīto Lietotāja e-pasta adresi vai zvanot uz Lietotāja kontakttālruni.
3.6.7. reģistrēt uz Līgumā norādīto Izpildītāja e-pasta adresi vai kontakttālruni pienākušos
Lietotāja paziņojumus par konstatētajām tehniska rakstura problēmām, lai piekļūtu
ģeotelpisko datu kopai(-ām), un novērst to cēloņus ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā,
ja tie saistīti ar Izpildītāja tehniskās infrastruktūras darbības traucējumiem un ir
atkarīgi no Izpildītāja. Ja konstatētās tehniska rakstura problēmas nav atkarīgas no
Izpildītāja, šajā punktā noteiktajā termiņā informēt par to Lietotāju rakstveidā vai
elektroniski uz Līgumā norādīto Lietotāja e-pasta adresi.
3.7. Izpildītājs nav atbildīgs un Lietotājs nav tiesīgs prasīt nekāda veida zaudējumu segšanu, kā arī
prasīt WMS pakalpojuma saņemšanas termiņa pagarinājumu, ja Lietotājs nav veicis visas
nepieciešamās darbības WMS pakalpojuma saņemšanai (tajā skaitā, nav saņēmis licenci,
veicis samaksu Izpildītāja noteiktajā maksājumu termiņā un Līgumā noteiktā kārtībā un nav
veicis nepieciešamās darbības WMS pakalpojuma lietotāja identifikācijas rekvizītu
saņemšanai un aktivizācijai) un Izpildītājs šādu iemeslu dēļ nav nodrošinājis Lietotājam
iespēju saņemt WMS pakalpojumu.
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3.8. Lietotājam WMS pakalpojuma saņemšanas laikā ir tiesības saņemt Izpildītāja rīcībā esošos
un publicētos pakalpojuma ietvaros abonējamās ģeotelpiskās datu kopas(-u) atjauninājumus,
nepieciešamības gadījumā saņemot atbilstošu licenci Līgumā noteiktā kārtībā.
3.9. Lietotājs var iesniegt Izpildītājam rakstveida pretenziju par tehniska rakstura problēmām, lai
piekļūtu ģeotelpisko datu kopai(-ām), ja tās ir saistītas ar Izpildītāja tehniskās infrastruktūras
problēmām, ir atkarīgas no Izpildītāja un Izpildītājs tās nav novērsis pēc Lietotāja paziņojuma
šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
3.10. Izpildītājs neuzņemas atbildību par tehniskām problēmām ģeotelpisko datu kopas piekļuvei,
ja tās ir saistītas ar Lietotāja datortehnikas, datortīkla, interneta pieslēguma vai izmantotās
programmatūras kļūdainu vai nestabilu darbību.
3.11. Izpildītājam nav pienākuma nodrošināt Lietotāju ar programmatūru un tehnisko atbalstu, kas
nepieciešams ģeotelpisko datu kopas piekļuvei, ģeotelpisko datu kopas izmantošanai vai
jebkura cita šī Līguma nosacījumu izpildei.
3.12. Jebkura Lietotāja piekļuve vai mēģinājums piekļūt Izpildītāja ģeotelpisko datu kopai(-ām),
pārkāpjot izsniegtās licences noteikumus, tiek uzskatīts par Līguma un Izpildītāja autortiesību
un datubāzes veidotāja tiesību pārkāpumu un dod tiesības Izpildītājam nekavējoties atsaukt
licenci un izbeigt šo Līgumu.
4. Samaksa un norēķinu kārtība
4.1. Maksa par WMS pakalpojuma izmantošanu tiek noteikta priekšapmaksas veidā atbilstoši
Izpildītāja maksas pakalpojumu cenrādim.
4.2. WMS pakalpojuma saņemšanai Izpildītājs izsniedz Lietotājam rēķinu par WMS pakalpojuma
izmantošanu
Lietotāja
pieteikumā
norādītajam
laika
periodam,
_____________________________(tiks aizpildīts atbilstoši pieprasījumam) ______________________.
4.3. Puses vienojas, ka ja Līgumā ir paredzēta elektroniski parakstītu rēķinu nosūtīšana, tad
elektroniski parakstītie Izpildītāja rēķini uzskatāmi par Pusēm saistošiem, ja tie sagatavoti un
parakstīti ar drošu elektronisko parakstu vai bez droša elektroniskā paraksta un nosūtīti no
Izpildītāja e-pasta adresēm info@lgia.gov.lv vai pakalpojumi@lgia.gov.lv uz Lietotāja e-pasta
adresi __(tiks aizpildīts atbilstoši pieprasījumam)__ .
4.4. Provizoriskā pakalpojuma cena, kas tiek aprēķināta Lietotājam aizpildot un nosūtot
pieprasījuma formu Izpildītāja mājas lapā, tiek uzskatīta par informatīvu un nav saistoša
Izpildītājam, sagatavojot rēķinu.
4.5. Lietotājs apmaksā Izpildītāja rēķinu, pārskaitot maksu uz Izpildītāja rēķinā norādīto kontu
bankā, ievērojot rēķinā norādīto samaksas datumu.
4.6. Lietotājs veic samaksu par WMS pakalpojuma izmantošanu priekšapmaksas veidā par katru
nākamo pakalpojuma saņemšanas mēnesi saskaņā ar Izpildītāja rēķinu un tajā noteikto
samaksas datumu. Ja Lietotājs pieteikumā ir norādījis WMS pakalpojuma saņemšanas periodu
uz 6 (sešiem) mēnešiem vai ilgāk, tad Lietotājs veic samaksu par WMS pakalpojuma
izmantošanu priekšapmaksas veidā par katriem 3 (trīs) nākamajiem pakalpojuma saņemšanas
mēnežeim saskaņā ar Izpildītāja rēķinu un tajā noteikto samaksas datumu.
4.7. Rēķinu par WMS pakalpojuma saņemšanu un maksājumu grafiku Izpildītājs nosūta
Lietotājam vienlaikus ar Līguma 2.13.punktā minēto apstiprinājumu vai ne vēlāk kā 3 (trīs)
darba dienas pirms pieteikumā norādītā WMS pakalpojuma saņemšanas sākuma datuma. Ja
Lietotājs pieteikumā ir norādījis WMS pakalpojuma saņemšanas periodu ilgāku par 1 (vienu)
mēnesi, tad Izpildītājs nosūta Lietotājam rēķinus par nākamajiem maksājumiem ne vēlāk kā
10 (desmit) darba dienas pirms nākamā WMS pakalpojuma saņemšanas perioda.
4.8. Ja Lietotājs nav saņēmis Izpildītāja rēķinu Līgumā noteiktā kārtībā, Lietotājam ir pienākums
informēt par to Izpildītāju uz Līgumā norādīto Izpildītāja e-pasta adresi, pretējā gadījumā ir
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uzskatāms, ka Lietotājs rēķinu ir saņēmis Līgumā noteiktajā kārtībā. Ja saskaņā ar Līgumu
Lietotājs saņem rēķinu personiski, Lietotājam ierodoties Līgumā norādītajā Izpildītāja adresē,
tad Lietotājs ir atbildīgs par ierašanos rēķina saņemšanai, sākot ar maksājumu grafikā norādīto
rēķina izrakstīšanas datumu.
4.9. Ja Lietotājs ir pieteicis WMS pakalpojumu uz laiku, kas ilgāks par 3 (trīs) mēnešiem,
Izpildītājam ir tiesības mainīt maksu par WMS pakalpojuma saņemšanu, ja tiek veikti
grozījumi vai izdots jauns Izpildītāja maksas pakalpojumu cenrādis. Šādā gadījumā Izpildītājs
vismaz 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš rakstiski un elektroniski uz Līgumā
norādīto e-pastu informē Lietotāju par maksas izmaiņām. Ja Lietotājs nepiekrīt maksas
izmaiņām, tas ir tiesīgs attiekties no WMS pakalpojuma turpmākas saņemšanas, paziņojot par
to rakstveidā Izpildītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no Izpildītāja
paziņojuma brīža.
5. Nepārvarama vara
5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību nepildīšanu, ja tam par
iemeslu ir no Pusēm neatkarīgi apstākļi, kā arī valsts varas vai augstākstāvošo institūciju
lēmumi vai rīcība, kas nepieļauj līguma noteikumu izpildi, ja šie apstākļi ir radušies pēc
Līguma noslēgšanas un to iestāšanos Puses neparedzēja un nevarēja paredzēt.
5.2. Līguma izpildes termiņu var pagarināt uz nepārvaramas varas notikumu darbības laiku, kā
arī, Pusēm vienojoties, uz laikposmu, kas ļautu pilnībā izpildīt Līgumā paredzētās saistības.
5.3. Puse, kurai Līgumā paredzēto saistību izpildi kavē nepārvarama vara, brīdina otru Pusi par šī
perioda sākumu un beigām 3 (triju) dienu laikā no brīža, kad minētā Puse uzzina par saistību
izpildes traucējuma sākumu un beigām.
6. Līguma spēkā stāšanās, grozījumi un darbības izbeigšana
6.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas dienu un ir spēkā bez noteikta termiņa.
6.2. Puses šo Līgumu var vienpusēji izbeigt pirms termiņa, paziņojot to otrai Pusei ne vēlāk kā 90
(deviņdesmit) dienas iepriekš, rakstiski par to vienojoties.
6.3. Izpildītājs var vienpusēji pārtraukt WMS pakalpojuma sniegšanu un izbeigt Līgumu un
Lietotājs var vienpusēji atteikties no WMS pakalpojuma saņemšanas un izbeigt Līgumu pirms
pieteikumā pieteiktā WMS pakalpojuma saņemšanas beigu termiņa, paziņojot to otrai Pusei
ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, bet gadījumos, ja Lietotājs pieteikumā ir norādījis
WMS pakalpojuma saņemšanas periodu uz 6 (sešiem) mēnešiem vai ilgāk - 90 (deviņdesmit)
dienas iepriekš, informējot par to rakstveidā Līguma izbeigšanas gadījumā un rakstveidā vai
elektroniski uz Līgumā norādītajām e-pasta adresēm WMS pakalpojuma izbeigšanas
gadījumā konkrētam pieteikumam.
6.4. Līgumu var izbeigt pirms termiņa vai tajā var veikt izmaiņas, Pusēm abpusēji rakstveidā
vienojoties.
6.5. Puse Līgumu var vienpusēji izbeigt, paziņojot par to ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas iepriekš,
ja otra Puse neizpilda Līgumā noteiktās saistības.
6.6. Izpildītājs var vienpusēji pārtraukt WMS pakalpojuma sniegšanu, paziņojot par to ne vēlāk kā
5 (piecas) dienas iepriekš, ja Lietotājs neizpilda Līgumā noteiktās saistības.
6.7. Izbeidzoties Līgumam, tiek pārtraukta arī WMS pakalpojumu sniegšana un Lietotāja iesniegto
pieteikumu izpildes saistības.
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6.8. Izbeidzoties izsniegtajai ģeotelpisko datu kopas izmantošanas licencei vai atsaucot licenci,
nekavējoties tiek izbeigta arī WMS pakalpojumu sniegšana un Izpildītājs var vienpusēji
izbeigt Līgumu, paziņojot par to ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas iepriekš.
7. Strīdu risināšanas kārtība
7.1. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties saistībā ar Līguma izpildi, tiek risinātas sarunu
ceļā.
7.2. Ja domstarpības nevar atrisināt sarunu ceļā, tās tiek risinātas tiesā Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8. Citi jautājumi
8.1. Ja Izpildītājs vienpusēji izbeidz Līgumu vai pārtrauc WMS pakalpojumu sniegšanu Lietotāja
vainas dēļ vai Lietotājs vienpusēji izbeidz Līgumu vai atsakās no pieteiktā WMS pakalpojuma
saņemšanas pirms termiņa, tad Izpildītājam ir tiesības prasīt un Lietotājam ir pienākums 10
(desmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja pieprasījuma samaksāt visu maksu, kas Lietotājam
jāsamaksā līdz Līguma termiņa beigām saskaņā ar Izpildītāja izsniegtajiem rēķiniem.
8.2. Izpildītājs nav atbildīgs un Lietotājam nav tiesību prasīt Lietotāja samaksātās maksas par
WMS pakalpojumu saņemšanu atmaksu, ja Lietotājs nav saņēmis WMS pakalpojumu tādu
iemeslu dēļ, kas saistīti ar nepārvaramu varu, tehniskajām problēmām, kuras radušās Lietotāja
datortīkla vai interneta pieslēguma vai Lietotāja izmantotās programmatūras un iekārtu
kļūdainas darbības dēļ vai cita veida tehniska rakstura problēmām, kuras nav radušās
Izpildītāja vainas dēļ, kā arī gadījumos, ja Lietotājs nav izpildījis Līgumā noteiktos
pienākumus Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.
8.3. Ja tehniska rakstura problēmas WMS pakalpojuma saņemšanā saistītas ar Izpildītāja serveru
darbības vai informācijas tehnoloģiju infrastruktūras traucējumiem un Izpildītājs ir
apstiprinājis minētās problēmas un to saistību ar Izpildītāja tehnisko nodrošinājumu un nav
novērsis konstatētās problēmas Līgumā norādītajā termiņā, tad Lietotājam nav tiesību prasīt
Lietotāja samaksātās maksas par WMS pakalpojuma saņemšanu atmaksu, bet pēc Lietotāja
pieprasījuma Puses vienojas par iespēju Lietotājam saņemt WMS pakalpojumu bez papildus
samaksas tādu dienu skaitu, kurās WMS pakalpojums netiek nodrošināts.
8.4. Lietotājam nav tiesību prasīt WMS pakalpojuma saņemšanas termiņa pagarinājumu papildus,
ja Lietotājs nav informējis Izpildītāju par konstatētajām tehniska rakstura problēmām Līgumā
noteiktajā kārtībā un Izpildītājs nav apstiprinājis minētās problēmas.
8.5. Pušu juridiskā statusa maiņas gadījumā to tiesību pārņēmējiem ir saistoši šī Līguma
nosacījumi.
8.6. Visi Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, Pusēm savstarpēji
vienojoties, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
8.7. Izpildītāja kontaktinformācija ar Līguma izpildi saistīto jautājumu risināšanai, tajā skaitā,
identifikācijas rekvizītu nodošana, konsultāciju sniegšana un problēmu pieteikumu saņemšana
saistībā ar WMS pakalpojuma saņemšanu, identifikācijas rekvizītu aktivizācija un to darbības
pārtraukšana un citas darbības Līguma ietvaros no Izpildītāja puses,
_________(tiks aizpildīts pirms līguma slēgšanas)__________________, e-pasts:_(tiks aizpildīts
slēgšanas); tālrunis:_(tiks aizpildīts pirms līguma slēgšanas)_, fakss: __(tiks aizpildīts pirms līguma slēgšanas)_.

pirms līguma

8.8. Lietotāja kontaktinformācija ar Līguma izpildi saistīto jautājumu risināšanai, tajā skaitā
identifikācijas rekvizītu saņemšana, pieteikumu iesniegšana, problēmu pieteikumu iesniegšana
saistībā ar ar WMS pakalpojuma saņemšanu un citas darbības Līguma ietvaros no Lietotāja
puses ______________(tiks aizpildīts atbilstoši pieprasījumam)__________________________________________________,
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e-pasts:__ __(tiks aizpildīts atbilstoši pieprasījumam)____________; tālrunis:__(tiks aizpildīts atbilstoši pieprasījumam)__,
fakss:__(tiks aizpildīts atbilstoši pieprasījumam)___ .
8.9. Sarakstei un ar Līguma izpildi saistīto jautājumu risināšanai Puses izmanto Līguma rekvizītu
daļā norādīto adrešu informāciju un Līguma 8.7. un 8.8.punktā norādīto kontaktinformāciju.
8.10. Visi Līgumā paredzētie rakstveida paziņojumi, kas attiecas uz Līguma saistību izpildi, sūtāmi
ierakstītā vēstulē uz Līgumā norādītām adresēm, vai nododami Pusēm personīgi. Par Pušu
Līgumā noteikto izpildes dokumentu, iesniegumu, pretenziju vai brīdinājumu iesniegšanas
(paziņošanas) dienu uzskatāma diena, kad nodots sūtījums Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem pret
parakstu, ja Līgumā tieši nav norādīts citādi vai otrā diena pēc sūtījuma nodošanas ierakstītas
vēstules veidā pastā.
8.11. Par elektroniskā veidā uz Līgumā norādītajām e-pasta adresēm paziņojumu vai sūtījumu
saņemšanas dienu uzskatāma nākamā darba diena pēc elektroniskā pasta izsūtīšanas dienas.
8.12. Puses apņemas informēt viena otru par juridiskā statusa, nosaukuma, adreses,
kontaktinformācijas un citu rekvizītu maiņu savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba
dienu laikā. Puses ir atbildīgas par gadījumiem, ja savlaicīgas informācijas par izmaiņām
nepaziņošanas dēļ ir traucēta Līguma izpilde Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.
9. Pušu rekvizīti un paraksti
Izpildītājs

Lietotājs
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