
LĪGUMS Nr._________

Rīgā 2021.gada __. ____________

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AB SOFTWARE”, reģistrācijas Nr.40103724253,
juridiskā adrese Murjāņu iela 46 – 60, Rīgā, LV-1064, (turpmāk – Reģistratūra) tās valdes
locekļa Andreja Bajāra personā, kas rīkojas saskaņā ar statūtiem, un
_____________________, personas kods_______ - _______, (turpmāk – Pakalpojuma
pircējs), noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

1. Līguma priekšmets un pakalpojuma sniegšanas nosacījumi

1.1. Reģistratūra nodrošina domēna vārda reģistrācijas un lietojuma tiesību
nodrošināšanas starpniekpakalpojumu (turpmāk – Pakalpojums) augstākā līmeņa
domēnā “.lv” (turpmāk – NIC.LV) interneta lietotājiem Latvijā un citviet pasaulē.

1.2. Slēdzot šo Līgumu, Pakalpojuma pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt
domēna vārdu lietošanas noteikumiem (https://www.nic.lv/lv/lietosanas-noteikumi)
NIC.LV.

1.3. Slēdzot šo Līgumu, Pakalpojuma pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar personas
datu apstrādes noteikumiem (https://www.nic.lv/lv/nic-privatuma-politika un
https://www.software.lv/ABSoftware_privatuma_politika.pdf) un piekrīt tiem.

1.4. Parakstot šo Līgumu, Pakalpojuma pircējs pilnvaro Reģistratūru veikt domēna
vārda reģistrāciju un lietojuma tiesību nodrošināšanu uz Pakalpojuma pircēja
vārda, kā arī uzņemas sniegt korektu un patiesu informāciju Pakalpojuma izpildes
nodrošināšanai.

1.5. Parakstot šo Līgumu, Pakalpojuma pircējs piekrīt, ka Reģistratūra veic domēna
reģistrāciju uz Pircēja vārda, piekrīt personas datu apstrādei un NIC.LV privātuma
politikai (https://www.nic.lv/lv/nic-privatuma-politika).

2. Pakalpojuma pircēja tiesības un pienākumi

2.1. Pakalpojuma pircējam ir tiesības lūgt Reģistratūru reģistrēt tikai tādu domēna
vārdu, kas ir brīvs pieteikuma iesniegšanas brīdī un atbilst šī Līguma 1.2.punktā
atrunātajiem noteikumiem.

2.2. Pakalpojuma pircējam ir pienākums reizi gadā, janvārī, aktualizēt savus datus
(kontaktinformācija, juridiskā adrese un citi dati, kas nepieciešami Pakalpojuma
izpildes nodrošināšanai no Reģistratūras puses)

2.3. Pakalpojuma pircējam ir pienākums Līgumā atrunātajā termiņā veikt samaksu par
domēna vārda lietošanu.

3. Reģistratūras tiesības un pienākumi

3.1. Ievērojot Līguma noteikumus, Reģistratūrai ir pienākums nodrošināt Pakalpojuma
pircējam attiecīgo Pakalpojumu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

3.2. Reģistratūra nodrošina Pakalpojuma pircējam operatīvu saziņu ar Reģistratūru,
izmantojot e- pasta adresi info@software.lv un pa tālruni +371 25999075, sniedzot
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atbildi vienas darba dienas laikā.

3.3. Reģistratūrai ir pienākums 5 darba dienu laikā informēt Pakalpojuma pircēju par
NIC.LV noteikumu izmaiņām, nosūtot informāciju uz Pakalpojuma pircēja
norādīto e-pastu: _________________.

3.4. Reģistratūra nodrošina Pakalpojuma pircēja domēna vārda tehniskās informācijas
uzturēšanu uz saviem vai sadarbības partneru DNS serveriem.

3.5. Reģistratūra ievēro Latvijas Republikas fizisko personu datu aizsardzības
normatīvo aktu prasības, un veicot personas datu apstrādi, ievēro Fizisko personu
datu aizsardzības likuma prasības.

4. Norēķinu kārtība

4.1. Piecu darba dienu laikā pēc šī Līguma noslēgšanas Reģistratūra par Pakalpojumu
izraksta Pakalpojuma pircējam rēķinu, kura apmaksas termiņš ir 10 (desmit)
kalendārās dienas.

4.2. 28 dienas un 7 dienas pirms domēna vārda apmaksas termiņa beigām Reģistratūra
informē Pakalpojuma pircēju par iespēju pagarināt pakalpojuma izmantošanu uz
nākamo periodu, nosūtot par to informāciju un rēķinu par kārtējo periodu uz
Pakalpojuma pircēja norādīto e-pastu: ________________.

4.3. Ja Pakalpojuma pircējs neapmaksā Reģistratūras izsniegto rēķinu par
Pakalpojumu, līgums par domēna vārda lietošanas tiesībām tiek izbeigts 5 (piecu)
dienu laikā pēc izrakstītā rēķina apmaksas termiņa beigām.

5. Konfidencialitātes un autortiesību atruna

5.1. Līdzēji apņemas aizsargāt, neizplatīt un neizpaust trešajām personām Līguma
tekstu, kā arī sakarā ar Līguma izpildi iegūto, tās rīcībā esošo tehnisko, komerciālo
un citu informāciju par otru Pusi un tās darbību. Šā Līguma saturs ir
komercnoslēpums, kura izpaušana trešajām personām bez Pārdevēja rakstiskas
piekrišanas ir aizliegta. Šī noteikuma spēkā esamībai nav laika ierobežojuma un
tas saglabā savu juridisko spēku arī pēc tam, kad Līgums tā pārējā daļā zaudē savu
spēku.

6. Strīdu risināšana

7.1. Visi strīdi, kas varētu rasties saistībā ar Līgumu, tā laušanu, izbeigšanu vai spēkā
neesamību, tiek galīgi izšķirti Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar
spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

7. Citi noteikumi

7.1. Līgums stājās spēkā ar parakstīšanas brīdi un var tikt izbeigts:

7.1.1. abām līgumslēdzēju pusēm vienojoties;

7.1.2. līguma 4.2. punktā minētajā kārtībā;

7.1.3. ja tiek konstatēts, ka Pakalpojuma pircēja dati ir nepatiesi un pēc Reģistratūras
pieprasījuma tie netiek aktualizēti saskaņā ar šī Līguma 7.4. punktu.



7.2. Līguma grozījumus var izdarīt tikai ar Līdzēju pienācīgi noformētu rakstisku aktu.
Izmaiņas, izbeigšana, pārveidojums vai atteikšanās no kāda Līguma noteikuma
Pusēm nav saistoša, ja vien tā nav veikta rakstveidā.

7.3. Vienu mēnesi un piecas dienas pirms domēna vārda apmaksas termiņa beigām
Reģistratūra apņemas informēt Pakalpojuma pircēju par iespēju pagarināt
pakalpojuma izmantošanu uz nākamo periodu vai atteikšanos no tā, nosūtot
informāciju uz Pakalpojuma pircēja norādīto e-pastu: ________________.

7.4. Līdzēji apņemas nekavējoties, bez iepriekšējā pieprasījuma, informēt otru pusi par
savu rekvizītu, juridiskās adreses, kontaktinformācijas maiņu, kas var nodrošināt
un nodrošina Līguma savlaicīgu un godprātīgu izpildi.

7.5. Līgums ir saistošs un piemērojas par labu Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.

7.6. Virsraksti Līgumā ir tikai ērtības labad un neietekmē Līguma noteikumu
interpretāciju.

8. Līdzēju juridiskās adreses un rekvizīti

8.1. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījuši abas Līguma slēdzēju puses, un ir spēkā
līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei saskaņā ar Līguma nosacījumiem. Līgums
sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie
Reģistratūras, otrs – pie Pakalpojuma pircēja:

8.2. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

9. Līdzēju paraksti un rekvizīti

Reģistratūra Pakalpojuma pircējs
“AB SOFTWARE”
Reģ. Nr. 40103724253

XXXXXXX
Personas kods:

Juridiskā adrese: Murjāņu iela 46 – 60,
Rīgā, LV-1064

Adrese: _________________,
E-pasts: __________________

E-pasts: info@absoftware.lv____________ Tālrunis: _________________
Mob.tālr.: +371 26348843

SIA „AB SOFTWARE” vārdā tās valdes
loceklis A.Bajārs

_________________________________

XXXXXXX

____________________________
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