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SIA ABC software
E-STEP CONTROL LICENCES NOTEIKUMI

E-STEP CONTROL LICENCES NOTEIKUMI
LICENCES SAŅĒMĒJS

LICENCES DEVĒJS
SIA "ABC software"

Reģistrācijas Nr.
Adrese:

Reģistrācijas Nr. LV40003627089
Adrese: Turaidas iela 10, Rīga,
LV-1039, Latvija

Dokuments E-Step Control Licences noteikumi ir uzskatāms par līgumu (turpmāk tekstā –
Līgums) starp SIA "ABC software", reģ. Nr. 40003627089, juridiskā adrese: Turaidas iela 10,
Rīga (turpmāk tekstā - Licences devējs) un _______________________________, reģistrācijas
Nr.
____________,
adrese:
______________________________,
kuru
pārstāv
_______________________________________________________
____________________________________________________________________________
(turpmāk tekstā – Licences saņēmējs), ar kuru Licences devējs apņemas iesniegt un uzstādīt vai ir
iesniedzis un uzstādījis Licences saņēmējam e-Step Control programmatūras (turpmāk tekstā –
Produkts) lietošanas licenci (turpmāk – Licence).
Ar Produktu šī Līguma ietvaros saprot arī Produkta daļas, tajā ietilpstošās komponentes, failus,
kodus, koda daļas un Produktā tieši vai netieši ietilpstošajām komponentēm vai izmantotajiem
darba paņēmieniem un tml.
Ar Licenci šī Līguma ietvaros tiek saprasta gan servera Licence, gan lietotāju (profilu) Licence.
Licences devējs izvēlas vienu no zemāk minētajiem Licences veidiem attiecīgā lodziņā atzīmējot
lietotāju vai serveru skaitu (piemēram, Lietotāju Licence – 10 lietotāji, vai Servera Licence – 1
serveris bez procesoru jaudas ierobežojuma, vai 4 INTEL core).
Licences veids

Skaits

Servera Licence (bez procesoru jaudas ierobežojuma)*
Servera Licence (ar procesoru skaita un jaudas ierobežojumu)
Lietotāju (profilu) Licence
* - Valsts un pašvaldību iestādēm 2015. gadā tiek piedāvāts tikai šāds licencēšanas veids.
Līgums ir juridiski saistošs Licences saņēmējam ar brīdi, kad ir iestājies šī Līguma 1.3.punktā
noteiktais.
Ar Produkta uzstādīšanas brīdi un Licences instalāciju (1.3.punkts) Licences saņēmējam tiek
piešķirtas tiesības lietot Produktu saskaņā ar turpmāk šajā Līgumā minētajiem noteikumiem un
ierobežojumiem.
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1.

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1

Pēc Licences apmaksas pilnā apjomā1 Licences devējs ar šo piešķir Licences saņēmējam,
beztermiņa Licenci, kas neparedz izņēmuma (ekskluzīvas) tiesības, citām personām
nenododamas un necedējamas tiesības, uz deviņdesmit deviņiem (99) gadiem lietot
Produktu saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un šajā Līgumā noteikto, tikai Licences
saņēmēja īpašumā uz konkrēto brīdi esošās un nākotnē izveidojamās IT sistēmas lietošanai
un uzturēšanai.
Licences devējs patur tiesības jebkurā brīdī mainīt šī Līguma noteikumus. Izmaiņas Līguma
noteikumos tiek publicētas web vietnē www.abcsoftware.lv un tās stājas spēkā ar
publicēšanas dienu. Licences saņēmēja piekrišanas šādos gadījumus netiek prasīta. Šādu
noteikumu maiņa nepasliktinās esošās Produkta versijas darbspējas nodrošināšanas
nosacījumus.
Licences instalācija. Licences saņēmējam tiek nodota Licences instalācija, kas nodrošina
Produkta uzstādīšanu. Produkts var tikt pielietots tikai izmantojot iekārtas, kas atbilst
Licences instalācijas uzstādīšanas aprakstā norādītajai specifikācijai un ierobežojumiem.
Licences instalācijas darbības laika posms ir ierobežots līdz brīdim, kamēr Licences devējs
nav saņēmis licences apmaksu pilnā apjomā (ja tādu Licences devējs ir pieprasījis). Licences
instalācija atkarībā no licencēšanas veida var ierobežot serveru skaitu, serveru procesoru
kodolu skaitu, kuros ir atļauta Produkta lietošana, vai lietotāju skaitu. Šī Līguma kontekstā
viens serveris ir definēts kā viena programmatūras uzstādīšanai un/vai lietošanai paredzētā
vienība fiziskajā vai virtuālajā serverī.
Produkts tiek uzskatīts par lietotu/izmantotu, kad Produkta programma ir ielādēta servera
operatīvajā atmiņā vai ar brīdi, kad Produkts vai produkta versija ir nodota Licences
saņēmējam elektroniskā veidā un uzstādīšanai Licences saņēmēja vidē.
Produkts tiek nodots "tāds, kāds tas ir” un ciktāl to pieļauj normatīvie akti, Licences devējs
nesniedz nekādas citas garantijas vai apliecinājumus un nepieņem nekādus citus
nosacījumus attiecībā uz Produktu. Licences saņēmējam nav tiesību ierosināt prasības pret
Licences devēju, ja Produkts satur kļūdas vai neērtības, uz kurām nav attiecināmas Līgumā
noteiktās saistības.
Licences saņēmēja tiesības lietot šo Produktu nekādā veidā nedod tiesības vai pilnvaras: 1)
radīt no Produkta atvasinātus darbus; 2) izplatīt Produktu vai kādu tā atvasinājumu.
Līgums turpina darboties arī, ja nodotā Produkta sākuma versijai tiek veikti pielāgojumi,
uzlabojumi, jebkādas citas modifikācijas vai jauninājumi, kas tiek piegādāti tikai gadījumos,
ja Licences saņēmējs ir noslēdzis Produkta uzturēšanas programmas līgumu.
Par Produkta uzturēšanu Licences devējs un Licences saņēmējs slēdz atsevišķu līgumu.
Produkta jauninājumi un jaunās versijas tiks piegādātas Licences saņēmējam tikai Produkta
uzturēšanas programmas ietvaros.
Licences devējam ir tiesības vienu (1) reizi gadā pārskatīt Produkta uzturēšanas programmas
gada maksu, par to informējot Licences saņēmēju trīs (3) mēnešus iepriekš pirms kārtējā
Produkta uzturēšanas programmas gada sākuma.

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7

1.8

1.9

2.

INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

izņemot gadījumus, kad Licence konkrētam Licences saņēmējam tiek piešķirta bez atlīdzības konkrēta projekta ietvaros vai tā tiek piešķirta ar
100% atlaidi.
1
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2.1. Produktu aizsargā Latvijas Autortiesību likums un starptautiskie autortiesību līgumi, kā arī
citi intelektuālā īpašuma aizsardzības normatīvie akti un noteikumi. Licences devējs patur
tiesības jebkurā brīdī izmantot visas un jebkādas autortiesības uz Produktu atbilstoši spēkā
esošajiem nacionālajiem normatīvajiem aktiem, Eiropas Savienības un Starptautiskajiem
līgumiem, un kādas mantisko tiesību daļas nodošana Licences saņēmējam nekādā mērā nav
uzskatāma par Licences devēja piekrišanu – neizmantot savas tiesības.
2.2. Visas Produkta īpašumtiesības visās pasaules valstīs un to saistītais intelektuālais īpašums
paliek tikai un vienīgi Licences devēja pārziņā. Licences saņēmējam ir jāsaglabā neskarti
Licences devēja autortiesību, patentu un/vai preču zīmju apzīmējumi uz visām Produkta
kopijām. Visas tiesības, kas attiecas uz Produktu un nav nepārprotami piešķirtas Licences
saņēmējam šī Līguma ietvaros ir un paliek Licences devēja pārziņā.
2.3. Intelektuālais īpašums šī Līguma kontekstā nozīmē visus patentus, autortiesības, preču
zīmes, pakalpojumu zīmes un tirdzniecības zīmes (reģistrētas un nereģistrētas), tirdzniecības
noslēpumus, tehnoloģiskās kompetences datus (“know-how”), izgudrojumus, licences un
visas citas īpašuma tiesības visā pasaulē, kas saistītas ar Produktu un tā atvasinājumiem, vai
jebkuriem produktiem, kas ietver Produkta elementus, visu dokumentāciju (elektroniskās un
citas formas), ieskaitot instrukcijas un tirgus izpētes datus, autorību, izcelsmi, dizainu,
lietderību, tehnoloģiju, ražošanu, programmēšanu, funkcionalitāti un darbību un visiem uz
Produktu attiecināmajiem konfidenciālajiem datiem.
2.4. Jebkurā šajā Līgumā minētā noteikuma neievērošana Licences devējam ļauj, paziņojot par
to Licences saņēmējam, pieprasīt kompensāciju par visiem Licences devējam nodarītajiem
zaudējumiem.
2.5. Licences saņēmējs nedrīkst pieļaut Licences devēja saistībā ar šī Produkta izstrādi nodoto
komponentu lietošanu vai izmantošanu, kontrafaktu eksemplāru izgatavošanu. Tāpat nav
pieļaujama Produkta pieejamība trešajām personām komerciālai vai nekomerciālai lietošanai
vai izmantošanai.
2.6. Licences saņēmējs drīkst: a) izgatavot kopiju tikai rezervēšanas vai arhīva vajadzībām; b)
pārnest Produktu uz vienīgo cieto disku ievērojot, ka Produkta oriģināls Licences saņēmējam
ir tikai kā rezerves vai arhīva kopija.
3.

LICENCES DEVĒJA ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

3.1. Licences devējs nekādā gadījumā nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, par netiešiem,
izrietošiem, juridiskajiem vai īpašajiem zaudējumiem, kas var rasties šī Līguma dēļ vai var
būt saistīti ar to jebkuras juridiskās sistēmas ietvaros, ieskaitot, bet neierobežojoties ar peļņas
zaudējumiem, lietišķās informācijas zaudējumiem vai citiem finansiāla rakstura
zaudējumiem, datu zaudējumiem, saimnieciskās darbības pārtrauktiem, datu atjaunošanas
izmaksām, tiesību pārkāpumiem vai programmatūras nomaiņas izmaksām, kas saistīti ar
Produkta izmantošanu vai tā izmantošanas neiespējamību, pat gadījumos, ja Licences devējs
būtu varējis zināt vai zināja par tādu zaudējumu iespējamību. Jebkurā gadījumā Licences
devēja finansiālā atbildība (atlīdzinājuma summa) saskaņā ar šo Līgumu nevar pārsniegt
summu, kas faktiski samaksāta par Produktu (neieskaitot Produkta uzturēšanas maksu).
3.2. Licences devējs nekādā gadījumā nav un nebūs atbildīgs, ja kādu Līguma saistību neizpilde
notiek nepārvaramas varas apstākļu dēļ (dabas katastrofas: ugunsnelaimes, plūdi un citas
dabas stihiskas nelaimes), valsts pārvaldes, pašvaldību institūciju pieņemtie ārējie
normatīvie akti, tiesu spriedumi, lēmumi, kuri ierobežo vai izslēdz Licences līguma izpildes
iespējas), valsts iekārtas maiņas, vai līdzīgu notikumu rezultātā vai Licences saņēmēja šī
Līguma saistību nepildīšanas rezultātā.
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3.3. Licences devējs nekādā gadījumā nav un nebūs atbildīgs situācijās, kad Licences saņēmējs
izmanto/izmantos citus atsevišķi licencētus produktus kopā ar Produktu, proti, Licences
devējs neuzņemas atbildību par Produkta savietojamību ar citām Licences saņēmēja
programmatūrām un produktiem vai sistēmām.
3.4. Licences devējs neatbild par defektiem, kas radušies Produkta nepareizas ekspluatācijas
rezultātā, kā arī neuzņemas atbildību par zaudējumiem un jebkādu nodarīto kaitējumu, kas
radies Produkta ekspluatācijas rezultātā.
4.

IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI

4.1. Izņemot gadījumus, kad normatīvie akti to atļauj vai ir saņemta iepriekšēja rakstiska
Licences devēja piekrišana, Licences saņēmējs nedrīkst ne pilnībā vai daļēji kopēt Produktu
vai tā dokumentāciju, modificēt, izjaukt, dekompresēt, dekompilēt, demontēt, dekonstruēt,
vai pārvērst jebkuru daļu no Produkta, kā arī lauzt vai izmainīt jebkuru no Produkta failiem/
kodiem. Licences saņēmējs nedrīkst izīrēt, iznomāt, aizdot, izplatīt, pārdot, piešķirt licenci,
vai citādi nodot Produktu, vai radīt Produkta atvasinājumus. Licences saņēmējam nav tiesību
izmainīt vai izņemt jebkādas zīmes un/vai paziņojumus par autortiesībām, preču zīmēm vai
citām tiesībām, vai atsauces uz tām, kas minētas Produktā.
5.

PRODUKTA ATVASINĀJUMI

5.1. Produkta atvasinājums šī Līguma kontekstā nozīmē jebkādu programmatūru (pirmkoda vai
izpildkoda veidā), un/vai tā kopiju vai visas tās kopijas, kas ir izstrādātas ar Licences
saņēmēja paša spēkiem vai pēc tā pasūtījuma un ir balstītas uz, vai atvasinātas no jebkuras
Produkta daļas, tostarp, bez ierobežojumiem, attiecas uz jebkuru koriģēšanu, modifikāciju,
uzlabošanu, pārveidi, saīsināšanu, saspiešanu, paplašināšanu, vai jebkuru citu formu, kurā
Produkts var būt apstrādāts, transformēts vai pielāgots, un kas, ja ir izpildīta bez Licences
devēja atļaujas, radītu Produkta patentu, autortiesību vai tirdzniecības noslēpuma
pārkāpumu, vai citādi padara iespējamu Licences devēja konfidenciālās informācijas
nelikumīgu izmantošanu.
5.2. Gadījumā, ja tiek radīti jebkādi citi produkti uz Licences devēja Produkta bāzes vai radīti
jebkādi citi atvasinājumi, Licences devējam pieder visas autortiesības un īpašumtiesības
attiecībā uz tiem. Ja saskaņā ar kādiem normatīvajiem aktiem vai citu apstākļu dēļ, Licences
saņēmējam vai trešajai personai pienākas jebkādas tiesības saistībā ar šādiem
atvasinājumiem, Licences saņēmējs nodod visas šādas tiesības Licences devējam bez
papildu atlīdzības.
6.

GARANTIJA

6.1. Licences devējs uzstādītajai Produkta versijai visā tās dzīves cikla laikā (līdz Licences devējs
ir paziņojis par attiecīgās versijas dzīvs cikla pārtraukšanu) nodrošina šādas zemāk
uzskaitītās garantijas:
6.2. Problēmu/Kļūdu pieteikšana
6.2.1. Licences devējs nodrošina Licences saņēmējam iespēju jebkuru tā atklāto problēmu /
kļūdu (turpmāk tekstā – kļūdas) pieteikt Licences devējam, informāciju par attiecīgo
kļūdu nosūtot uz šādu e-pasta adresi: help@abcsoftware.lv.
6.2.2. Kļūdas var pieteikt tikai izmantojot e-pastu.
6.2.3. Visas pieteiktās kļūdas tiek reģistrētas.
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6.2.4. Ja Licences devējam nav skaidra pieteikto kļūdu būtība, Licences devēja pārstāvis var
sazināties ar personu, kas Licences saņēmēja vārdā pieteica attiecīgo kļūdu un
vienoties par pieteiktās kļūdas vienotu izpratni (galīgo formulējumu un būtību).
6.3. Pieteikto kļūdu risināšana
6.3.1. Licences devējs apņemas pieteikto kļūdu risināt visiem pieejamiem saprātīgiem
līdzekļiem. Nepieciešamības gadījumā no Licences saņēmēja gūstot papildus
informāciju.
6.3.2. Licences devējs garantē, ka visas pieteiktās kļūdas tiks izskatītas.
6.3.3. Pēc kļūdas cēloņa noskaidrošanas tiks izdots atbilstošs kļūdu labojums vai kļūdas
apiešanas risinājums, ja vien līdz Produkta atbilstošās versijas dzīves cikla beigām ir
palicis vairāk par sešiem (6) mēnešiem.
6.4. Kļūdu labojumu izdošana
6.4.1. Kļūdu labojumi, ja vien kļūdas ir pieteiktas un tās ir atkārtojamas, tiek izdoti ne retāk
kā vienu (1) reizi gadā.
6.5. Konsultācijas
6.5.1. Bezmaksas konsultācijas tiek sniegtas elektroniski, piemēram, e-pasta veidā vai
Licences devēja web lapā: www.abcsoftware.lv foruma veidā.
6.5.2. Konsultācijas tiek sniegtas par Produkta uzstādīšanu, pieslēgšanu un lietošanu.
Konsultācijas neietver: Licences saņēmēja biznesa vajadzību apzināšanu un Produkta
pielietošanu Licences saņēmēja specifiskajos biznesa procesos.
7.

GARANTIJAS SAISTĪBU ATRUNA

7.1. LICENCES DEVĒJS NEGARANTĒ, KA PRODUKTS DARBOSIES BEZ KĻŪDĀM
VAI TRAUCĒJUMIEM VAI KA LICENCES DEVĒJS IZLABOS VISAS
PRODUKTA KĻŪDAS.
7.2. Ja tiek nolemts par esošās Produkta versijas attīstības pārtraukšanu, tad sešus (6) mēnešus
pirms pārtraukšanas datuma, Licences devējs paziņo par konkrētās versijas attīstīšanas
pārtraukšanu. Ar paziņošanas brīdi Licences devējs pārtrauc Līguma 6. punktā uzņemto
garantijas saistību izpildi. Iepriekšminētais nekādā mērā neietekmē Licences saņēmēja
tiesības Licenci lietot.
7.3. Līguma 7.2.punktā minētais neietekmē gadījumus, kad starp Licences devēju un Licences
saņēmēju ir spēkā esošs nepārtraukts Produkta uzturēšanas programmas līgums, kuras
ietvaros Licences saņēmējs bezmaksas saņem Produkta jaunās versijas. Ja Produkta
uzturēšanas programmas līgums ir pārtraukts un Produktam ir izdota jauna versija, bet
iepriekš iegādātā un/vai saņemtā Produkta versija vairs netiek attīstīta, Licences saņēmējs
iegādājas Produktu un Produkta uzturēšanas programmu par pilnu tās cenu.
7.4. Licences devējs nedod tiešas vai netiešas garantijas attiecībā uz Produktu, saistīto
dokumentāciju (ja tādu Licences devējs ir izstrādājis), Produkta ekspluatāciju, Produkta
uzturēšanas programmu (ja par tādu Licences devējs un Licences saņēmējs ir noslēguši
līgumu), un jebkuru citu Licences saņēmējam sniegtu pakalpojumu, ieskaitot, bet
neierobežojoties ar jebkuru netiešu garantiju attiecībā uz tirdzniecību, sniegumu, precizitāti,
tiesību nepārkāpšanu, piemērotību konkrētam mērķim un citām iespējamām garantijām, kas
var rasties tirdzniecības procesa gaitā. Licences devējs nepārprotami neuzņemas jebkāda
veida garantijas, ka Produkts darbosies pareizi uz jebkādām datoriekārtām, ka Produkts
atbildīs Licences saņēmēja prasībām vai darbosies kombinācijā ar Licences saņēmēja
izvēlētiem produktiem, ka Produkta darbība būs nepārtraucama un bez kļūmēm, un ka visas
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kļūmes tiks izlabotas. Licences devējs nepiedāvā nekāda veida garantijas attiecībā uz
jebkādiem atsevišķi licencējamiem produktiem, kas var būt izmantojami kopā ar Produktu.
8.

KONFIDENCIĀLĀ INFORMĀCIJA

8.1. Konfidenciālā informācija attiecas uz visiem datiem, materiālajiem un nemateriālajiem,
ieskaitot, bet neierobežojoties ar metodēm, atklājumiem, izgudrojumiem, idejām,
tehnoloģijām, programmatūru (pirmkoda vai izpildkoda veidā), dizainu, procesiem, tehnisko
specifikāciju, plūsmas diagrammām, procedūrām, formulām, koncepcijām, finanšu datiem
un visiem biznesa un mārketinga plāniem un informāciju, kuras konfidencialitāti uztur
informāciju sniedzošā puse ("Atklājošā puse") un par kuru tā informē otro pusi
("Informācijas saņēmēju") šī Līguma ietvaros. Ja Atklājošā puse nav definējusi jebkuru
materiālo vai nemateriālo informāciju par konfidenciālu, Informācijas saņēmējam nav
tiesību rīkoties ar šo informāciju tā, ka uz to nebūtu attiecināmi šajā Līgumā izklāstītie
ierobežojumi, ja apstākļi liek saprātīgai personai uzskatīt, ka šāda informācija ir
konfidenciālā.
8.2. Konfidenciālā informācija neietver informāciju, kas (a) ir tagad vispārzināmā vai publiski
pieejamā vai nākotnē kļūs par tādu, pateicoties Informācijas Saņēmēja neizdarībai vai
nespējai rīkoties, (b) ir likumīgi bijusi Informācijas saņēmēja rīcībā pirms to bija paziņojusi
Atklājošā puse, (c) nonāk Informācijas Saņēmēja rīcībā bez ierobežojumiem, no avota, kas
nav Atklājošā puse bez jebkādas saistību nepildīšanas attiecībā pret Atklājošo pusi, (d) ir
patstāvīgi izstrādāta ar Informācijas saņēmēja spēkiem, neizmantojot atsauces uz jebkādu no
Konfidenciālās informācijas daļu un nepārkāpjot jebkādus konfidencialitātes ierobežojumus,
kas ir izklāstīti šajā Līgumā, vai (e) ir atļauta brīvai izplatīšanai no Atklājošās puses, ja to
apstiprina Atklājošās puses pilnvarotās personas sagatavotais un parakstītais rakstiskais
dokuments. Informācijas saņēmējam ir jāglabā saņemtā konfidenciālā informācija stingrā
slepenībā un nav tiesību tieši vai netieši izpaust to, izņemot gadījumus, kas ir nepārprotami
izklāstīti šajā Līgumā. Informācijas saņēmējam ir nekavējoties jāinformē Atklājošā puse par
jebkuru konfidenciālas informācijas nelikumīgas iegūšanas vai izmantošanas gadījumu.
Neraugoties uz iepriekš minēto, Informācijas saņēmējs ir tiesīgs izpaust konfidenciālo
informāciju atbilstoši tiesas vai valdības rīkojumam, ar nosacījumu, ka Informācijas
saņēmējs nodrošina savlaicīgu Atklājošās puses informēšanu un palīdzību, lai apstrīdētu
šādu rīkojumu.
9.

CITI NOTEIKUMI

9.1. Ja Licences devējs neīsteno vai kavējas īstenot tiesības vai zaudējumu atlīdzināšanas
līdzekli, kas noteikts šajā Līgumā vai normatīvajos aktos, šāda rīcība nenozīmē, ka Licences
devējs atsakās no minētajām tiesībām vai zaudējumu atlīdzināšanas līdzekļa.
9.2. Atteikšanās no jebkura šajā dokumentā minētā noteikuma vai jebkura noteikuma pārkāpuma
vienā gadījumā nenozīmē atteikšanos jebkurā citā gadījumā.
9.3. Līguma laušana. Gadījumā, ja Licences saņēmējs neievēro Līgumā minētos noteikumus,
Licences devējam ir tiesības Līgumu nekavējoties lauzt, kā arī pārtraukt Produkta
uzturēšanas programmas līgumu, ja tāds ir noslēgts. Licences saņēmējs atgriež Licences
devējam uzstādīto Produktu, kā arī visu no tā saņemto informāciju un dokumentāciju.
9.4. Papildus iepriekš minētajam, par Līguma 2.6.punktā ietvertā noteikuma pārkāpumu, ja šī
pārkāpuma rezultātā Produkts tiek lietots bez Licences devēja saskaņojuma, kā arī par
Līguma 2.5., 4.1., 5.1 un 5.2. punktu, pārkāpumu Licences saņēmējs maksā Licences
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devējam līgumsodu pieci simti tūkstošu euro apmērā (EUR 500 000,00) par katru pārkāpuma
gadījumu un atlīdzina visus Licences devējam radušos tiešos un netiešos zaudējumus, t.sk.,
neiegūtu peļņu.
9.5. Neņemot vērā iepriekšminēto, jebkura no šī Līguma noteikumu pārkāpuma gadījumā
Licences devējam ir tiesības pieprasīt kompensāciju par visiem nodarītajiem zaudējumiem.
9.6. Ja Pasūtītājs neīsteno vai kavējas īstenot tiesības vai zaudējumu atlīdzināšanas līdzekli, kas
noteikts šajā Līgumā vai normatīvajos aktos, šāda rīcība nenozīmē, ka Licences devējs
atsakās no minētajām tiesībām vai zaudējumu atlīdzināšanas līdzekļa.
9.7. Piemērojamie tiesību akti. Visi strīdi, kas rodas saistībā ar šo Līgumu, tiek izskatīti Latvijas
Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

LICENCES DEVĒJS

LICENCES SAŅĒMĒJS

____________________________
(Datums)

____________________________
(Datums)
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