Līgums Nr. ______________________
PAR LATVIJAS CENTRĀLĀ DEPOZITĀRIJA DATU BĀZES ABONĒŠANU 
Rīga, 201_. gada "___" _______________ 
_____________________________________________________________ personā, kas darbojas saskaņā ar ______________________, turpmāk saukts Pasūtītājs, no vienas puses un SIA "LURSOFT IT" valdes locekles Daigas Kiopas personā, kura darbojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, turpmāk saukts Izpildītājs, no otras puses, abas kopā turpmāk sauktas par Pusēm vai katra atsevišķi par Pusi, noslēdz šo līgumu par LURSOFT IT datu apstrādes pakalpojumu sniegšanu,, izmantojot Internet tīklu un LURSOFT IT rīcībā esošo piekļuves un uzskaites sistēmu “Latvijas Centrālā depozitārija datu bāze”, turpmāk sauktu par Sistēmu. 
LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.	Izpildītājs, saskaņā ar tālāk sekojošiem noteikumiem, apņemas sniegt Pasūtītājam datu apstrādes pakalpojumus no Sistēmas, izmantojot Internet tīklu. 
PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
2.	Izpildītājs piešķir Pasūtītājam lietotāju identifikācijas rekvizītus katram Sistēmas lietotājam. Puses ir atbildīgas par rekvizītu neizpaušanu trešajām personām. Lietotāja rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs (fiziska persona), kuram tie piešķirti.
3.	Pieslēdzoties Sistēmai, Pasūtītājs ievada savu identifikācijas kodu un paroli, bez kura datu apstrādes pakalpojumi netiek sniegti.
4.	Pasūtītājs iekārto žurnālu pieprasījumu uzskaitei, kurā fiksē pieprasījuma laiku, datu apstrādes pakalpojuma veidu un saņemto vienību skaitu. Izpildītāja Sistēma analoģiskus datus fiksē automātiski un sniedz izziņu par Pasūtītāja pieprasītajiem pakalpojumiem seansa laikā.
5.	Pasūtītājs apņemas izmantot no Izpildītāja iegūtos datu apstrādes pakalpojumus tikai legāliem mērķiem. Komerciālos nolūkos Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot datu apstrādes pakalpojumus iepriekš to rakstiski saskaņojot ar Izpildītāju.
6.	Pasūtītājs apņemas strādāt ar Sistēmu atbilstoši izmantošanas noteikumiem, kas ir šī līguma Pielikumā Nr.1 un neizdarīt darbības, kas būtu vērstas uz Izpildītāja drošības sistēmu apiešanu, bojāšanu vai Sistēmas nelegālu kopēšanu.
7.	Visus Izpildītāja publicētos un izplatītos materiālus aizsargā autortiesības. Pasūtītājs apņemas, izmantojot no Izpildītāja iegūtos materiālus, ievērot normas, ko paredz Fizisko personu datu aizsardzības likums, Autortiesību likums un citi normatīvie akti. Citējot vai atsaucoties uz Sistēmā iegūto datu apstrādes pakalpojumu saturu, Pasūtītājs norāda to iegūšanas avotu - "www.lursoft.lv" vai "Lursoft datu bāzes internetā".
SAMAKSAS KĀRTĪBA
8.	Pasūtītājs par pakalpojumu maksā Izpildītājam abonēšanas maksu 15.00 LVL (piecpadsmit latu) mēnesī par katru Sistēmas lietotāju. Abonēšanas maksa netiek atgriezta, ja arī Pasūtītājs neizmanto pakalpojumus. Neatkarīgi no apmaksas datuma tā tiek uzskaitīta tikai par tekošo mēnesi. Par tekošo mēnesi tiek uzskatīts laika periods no tekošā mēneša 5.datuma līdz nākošā mēneša 5.datumam (neieskaitot).
	Līgumā minētie pakalpojumu izcenojumi ietver pievienotās vērtības nodokli. Mainoties pievienotās vērtības nodokļa lielumam, atbilstoši tiek izmainīts pakalpojumu apmaksas lielums.


10.	Pasūtītājs saskaņā ar šo līgumu atbilstošo naudas summu apmaksā Izpildītājam 5 (piecu) dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās.

	Abonenta maksu Pasūtītājs apmaksā katra mēneša sākumā līdz 5. datumam. Izpildītājs ne vēlāk kā līdz tekošā mēneša 1.datumam sagatavo Pasūtītājam abonenta maksas rēķinu elektroniskā veidā. Uz rēķina tiek norādīta piezīme: Šis rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta un papildus autorizācijai tiek norādīts svītru kods, kurā ietverta sekojoša informācija - rēķina izrakstīšanas datums, rēķina numurs, rēķinā norādītā summa. Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja lietotājam iespēju elektroniski sagatavoto rēķinu izdrukāt no Sistēmas.


12.	Izpildītājs ir tiesīgs mainīt apmaksas noteikumus, brīdinot par to Pasūtītāju 1 (vienu) nedēļu iepriekš. Ja Pasūtītājs nevēlas turpināt līgumu uz jauniem noteikumiem, viņam par to jāpaziņo 2 (divu) nedēļu laikā pēc jauno noteikumu publicēšanas Izpildītāja WWW serverī, un šajā gadījumā viņam ir tiesības izmantot pakalpojumus pēc iepriekš noteiktajām cenām iemaksātās summas atlikuma apjomā, pēc kura izmantošanas līgums tiek uzskatīts par izbeigtu.

13.	Ja Pasūtītājs nav veicis maksājumus 11. punktā paredzētajos termiņos, bet vēlas turpināt līguma darbību, tas sedz sistēmas administrēšanas izdevumus 15.00 LVL (piecpadsmit latu) apjomā, ieskaitot PVN, par Lietotāja konta un tiesību atjaunošanu Sistēmā papildus tekošajiem maksājumiem.
14.	Ja Pasūtītāja Sistēmas lietotājs aizmirsis tam piešķirtos lietotāja rekvizītus, tie tiek atjaunoti pēc administrēšanas izmaksu segšanas 3.00 LVL (trīs latu) apjomā, ieskaitot PVN.
DARBĪBAS TERMIŅŠ
15.	Līgums stājas spēkā 201_. gada "___" _____________ un ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. Puses var izbeigt līgumu, brīdinot otru Pusi rakstveidā ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas iepriekš. Pusēm vienojoties, šis termiņš var tikt mainīts.
16.	Līgums tiek uzskatīts par vienpusēji izbeigtu no Izpildītāja puses, ja Pasūtītājs nepilda līguma 5.-7. punktos minētās saistības.
17.	Izpildītājs reģistrē Pasūtītāju kā Sistēmas lietotāju nedēļas laikā pēc apmaksas saņemšanas.
ĪPAŠI NOTEIKUMI
18.	Izpildītāja piedāvātajiem datu apstrādes pakalpojumiem ir uzziņas raksturs, tajos ietvertajam saturam nav juridiska spēka. Izpildītājs nenes nekādu atbildību par secinājumiem vai darbībām, ko Pasūtītājs izdara uz saņemto datu apstrādes pakalpojumu pamata.
19.	Izpildītājs neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kuri radušies Pasūtītājam, ja tas izpaudis vai atstājis pieejamā vietā lietotāja rekvizītus.
CITI NOTEIKUMI
21.	Strīdi, kuri radušies saistībā ar šo līgumu, tiek risināti pārrunu ceļā. Strīdu neatrisināšanas gadījumā tie tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
22.	Savlaicīgu maksājumu neveikšanas gadījumā Izpildītājam ir tiesības informāciju par Pasūtītāja saistību nepildīšanu publicēt vai nodot publicēšanai kredītinformāciju un maksājumu parādsaistību informācijas reģistros.
23.	Neparedzētu apstākļu rašanās gadījumā (Latvijas Republikas normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, stihisku nelaimju u.t.t.) līguma izpilde var tikt apturēta uz laiku, kamēr šie apstākļi tiek novērsti.
24.	
Pasūtītāja pilnvarotā persona šī līguma izpildei:
Vārds
________________________
Uzvārds
________________________
Personas kods
________________________
Tālrunis
________________________
Fakss:
________________________
E-pasta adrese:
________________________
Pilnvarotās personas Lietotāja rekvizīti:
(aizpilda Izpildītājs)

Lietotāja ID:
________________________

25.	Pilnvarotās personas lietotāja rekvizīti nosūtīti uz līguma 24.punktā norādīto e-pasta adresi.
26.	Gadījumā, ja bez pilnvarotās personas Pasūtītājam ir vai būs vēl citi Sistēmas lietotāji, tie tiek vai tiks uzskaitīti līgumam pievienotā sarakstā, norādot 24. punktā minētos datus.
27.	Gadījumā, ja mainās Pasūtītāja pilnvarotā persona vai kāds no Sistēmas lietotājiem, Pasūtītājam ir pienākums nedēļas laikā rakstiskā veidā to darīt zināmu Izpildītājam, vēstulē norādot šī līguma 24.punktā minētos datus. Minētā vēstule kļūst par šī līguma pielikumu un neatņemamu sastāvdaļu.
28.	Izpildītāja tālruņu numuri ir 67844300, faksa numurs- 67315315.
E-pasta adrese: info@lursoft.lv, 
Internet adrese: http://www.lursoft.lv 

Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, uz 3 (trīs) lapām katrs, un abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja. Līgumam ir 1 (viens) pielikums uz 1 (vienas) lapas, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.
PUŠU ADRESES
Pasūtītājs:

Reģ. kods:  
PVN kods: 
Juridiskā adrese:
Faktiskā adrese:  
Banka: 
Kods: 
Konta Nr.: 
Izpildītājs: 
LURSOFT IT, SIA
Reģ. kods: 40003170000  
PVN kods: LV40003170000  
Juridiskā adrese: Matīsa ielā 8, Rīga, LV-1001, Latvija
Faktiskā adrese: Matīsa ielā 8, Rīga, LV-1001, Latvija
Banka: "Swedbank", AS
Kods: HABALV22
Konta numurs: LV11HABA0001408036506











D.Kiopa

Līguma Nr. _________________ Pielikums Nr.1
Lursoft datu bāzu un pakalpojumu izmantošanas noteikumi
Izmantojot Sistēmu, ikvienam tās lietotājam jāievēro šādi noteikumi: 
1.	Lietotājs apņemas izmantot no Izpildītāja iegūtos datu apstrādes pakalpojumus tikai legāliem mērķiem. Komerciālos nolūkos Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot datu apstrādes pakalpojumus iepriekš to rakstiski saskaņojot ar Izpildītāju.
2.	Lietotājs nedrīkst nodot trešajām personām lietotāja rekvizītus (lietotāja ID un paroli). Lietotāja rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs (fiziska persona), kuram tie piešķirti.
3.	Lietotājs nedrīkst izdarīt darbības, kas būtu vērstas pret Sistēmu drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā Izpildītājs patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, par to iepriekš nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.
4.	Lietotājs nedrīkst veikt Sistēmas vai tās daļu nelegālu kopēšanu (par nelegālām darbībām ar Sistēmu tiek uzskatītas visas tās darbības, kuru izpildei netiek izmantotas atļautās (uz ekrāna redzamās) komandas, vai kuras tiek izpildītas automātiski, bez cilvēka tiešas līdzdalības datu apstrādes pakalpojumu pieprasījumu procesā (izmantojot jebkura veida programmas, piem., robotus), neatkarīgi no šo darbību mērķa).
5.	Gadījumā, ja no vienas IP adreses, izmantojot Izpildītāja Sistēmas bezmaksas (publiskās) meklēšanas iespējas, 1 (vienas) dienas laikā tiek veikti vairāk kā 100 (viens simts) pieprasījumi, Izpildītājam ir tiesības šo IP adresi bloķēt bez paskaidrojumu sniegšanas.
6.	Lietotājs, nozaudējot visus vai kādu no lietotāja rekvizītiem (lietotāja ID vai paroli), par to nekavējoties ziņo Izpildītāja Klientu apkalpošanas daļai, nosūtot paziņojumu uz e-pastu: info@lursoft.lv. Lietotāja rekvizīti tiks anulēti un to vietā - izsniegti jauni.
7.	 Visus Izpildītāja publicētos un izplatītos materiālus aizsargā autortiesības. Pasūtītājs apņemas, izmantojot no Izpildītāja iegūtos materiālus, ievērot normas, ko paredz Fizisko personu datu aizsardzības likums, Autortiesību likums un citi normatīvie akti.
8.	Citējot vai atsaucoties uz Sistēmā iegūto datu apstrādes pakalpojumu saturu, lietotājam jānorāda to iegūšanas avots - "www.lursoft.lv" vai "Lursoft datu bāzes internetā".
Šo noteikumu neievērošana, un/vai sistēmas lietošanas tiesību iegūšana, izmantojot trešo personu pieejas paroles un/vai trešo personu vārdā, nesaskaņojot ar Izpildītāju, tiek uzskatīta par Sistēmas integritātes apzinātu bojājumu, kas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, klasificējams kā kriminālpārkāpums. Šādas darbības ir pretrunā ES normām par personas datu aizsardzību.

Pasūtītājs:
____________________________________
Izpildītājs:
___________________________________ 
D.Kiopa


