Lietotāja līguma Nr. _________

Viļņā

"____" _____________ 20_____

UAB "Eurospektras", ko pārstāv direktors Artjoms Sokurenko, kas darbojas, pamatojoties uz
uzņēmuma
Statūtiem,
no
vienas
puses
(turpmāk
Administrators)
un
uzņēmums___________________________________________________________,
kuru pārstāv direktors __________________________________________________,
kas darbojas, pamatojoties uz uzņēmuma Statūtiem, no otras puses, uzņēmuma (turpmāk tekstā
Lietotājs) šo līgumu noslēdza šādi:

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šis Līgums regulē www.cargo.lt vietnes lietošanu (turpmāk – Vietne), iOS un Android
operētājsistēmām paredzētās lietojumprogrammas Cargo.LT un Windows un macOS
operētājsistēmām paredzētās Cargo.Messenger darbvirsmas lietojumprogrammas (viss kopā
turpmāk tekstā – Sistēma).
1.2. Sistēmas www.cargo.lt Administrators (turpmāk – Administrators) ir uzskatāms UAB
"Eurospektras", juridiska persona, kas reģistrēta pēc adreses: Laisves pr. 88, LT-06125 Viļņa,
Lietuva, reģ. kods: 126206243, PVN numurs: LT262062413.
1.3. Uzņēmums – Sistēmā reģistrēta fiziska vai juridiska persona.
1.4. Lietotājs - fiziska persona vai uzņēmuma darbinieks (menedžeris).
1.5. Konts - Sistēmā glabātie dati par Lietotāju, kas nepieciešami viņa atpazīšanai
(autentifikācijai) un piekļuves piešķiršanai Sistēmai (pieteikšanās vārds, parole).

2. Reģistrācija Sistēmā
2.1. Reģistrācijas laikā Lietotājs piekrīt Vietnes noteikumiem un tādējādi apliecina, ka ir
iepazinies ar tās noteikumiem un nosacījumiem un piekrīt visiem Noteikumu nosacījumiem.
2.2. Lietotājam ir tiesības izmantot tikai vienu aktīvu Kontu.
2.3. Reģistrācijas brīdī Sistēmā Uzņēmums saņem identifikatoru - CargoID. Katram uzņēmumam
var būt viens identifikators.
2.4. Reģistrējoties Lietotājs apņemas sniegt tikai ticamus datus par Lietotāju un/vai Sabiedrību.
2.5. Aizliegts reģistrēties Sistēmā ar vairākiem vai fiktīviem vārdiem, pseidonīmiem utt.

3. Uzņēmuma un Lietotāja pārbaude
3.1. Lai pārbaudītu Sabiedrības uzticamību, Administrators patur tiesības pieprasīt no
Uzņēmuma vai Lietotāja dokumentus, piemēram, dibināšanas dokumentus, darba līgumus, telpu
nomas līgumus, līgumus par interneta pakalpojumu, mobilo vai fiksēto sakaru sniegšanas
pakalpojumu, Lietotāju vai Sabiedrības vadītāju personas dokumenti u.c.
3.2. Administrators patur tiesības sazināties ar Sabiedrību vai Lietotājiem pa tālruni,
mesendžeriem, e-pastu, lai pārbaudītu Uzņēmuma vai tā Lietotāju datus.
3.3. Administrators patur tiesības mainīt datus, kas nepieciešami Konta izveidei, Uzņēmuma
verifikācijai un Lietotāja autorizācijai Sistēmā. Lietotājam ir aizliegts patstāvīgi veikt izmaiņas
savos datos Sistēmā, izņemot tos, kuri ir pieejamas rediģēšanai Uzņēmuma vai Lietotāja profilā.
3.4. Pārbaudot dokumentus vai citus Lietotāja un Uzņēmuma datus, Administrators patur
tiesības jebkurā laikā apturēt vai bloķēt Lietotāja vai Uzņēmuma piekļuvi Sistēmai.

4. Pušu pienākumi
4.1. Lietotājs apņemas:
4.1.1. izmantot Sistēmu saskaņā
https://www.cargo.lv/asp/rules.asp;

ar

Noteikumiem,

kas

publicēti

vietnē

4.1.2. nenodot lietotājvārdu (login) un paroli (password) lietošanai trešajām personām;
4.1.3. nenodot un neizpaust trešajām personām informāciju, kas saņemta, izmantojot
Sistēmu;
4.1.4. ievietot Sistēmā tikai informāciju, kas atbilst realitātei un nepārkāpj citu personu
tiesiskās intereses;
4.1.5. uzņemties pilnu atbildību par nodarīto mantisko un nemantisko kaitējumu īstenībai
neatbilstošas informācijas ievietošanas, vai jebkuru citu trešo personu tiesisko interešu
pārkāpumu, un atlīdzināt visus ar to saistītos zaudējumus gan attiecībā uz Administratoru,
gan attiecībā uz trešajām personām;
4.1.6. ļaunprātīgi neizmantot Sistēmas sniegtās iespējas, ievietojot informāciju, tiecoties uz
citu Sistēmas lietotāju reitingu nepamatotu pasliktināšanos vai uzlabošanos;
4.1.7. laicīgi apmaksāt Administratora sniegtos rēķinus;
4.1.8. ne vēlāk kā 7 kalendārajās dienas informēt Administratoru par jebkurām izmaiņām
Sabiedrības dalībnieku, akcionāru, vadītāju sastāvā;

4.1.9. ne vēlāk kā 3 kalendāro dienu laikā informēt Administratoru par jebkurām
izmaiņām Sabiedrības statusā, piemēram, ja Sabiedrībai ir uzsākta bankrota procedūra,
Sabiedrība tiek pasludināta par bankrotējušu vai, ja Sabiedrība tiek likvidēta.

4.2. Administrators apņemas:
4.2.1. nodrošināt Lietotājam iespēju izmantot Sistēmas datu bāzi, saņemt un ievietot
informāciju par piedāvātajām kravām un transportlīdzekļiem, izvietot savus sludinājumus
un pētīt sludinājumus, kas saistīti ar citu Sistēmas lietotāju sniegtajiem pakalpojumiem
transporta un loģistikas jomā;
4.2.2. sniegt palīdzību un tehnisko atbalstu Lietotājiem darba dienās, darba laikā pa
tālruni, e-pastu vai tiešsaistes palīdzību;
4.2.3. 2 darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas apstiprināt Lietotājvārdu
(login) un paroli (pasword), vai liegt piekļuvi;
4.2.4. informēt Lietotāju par izmaiņām Sistēmas sniegto pakalpojumu izmantošanā.

5. Administratora atbildība
5.1. Administrators veic visus iespējamos pasākumus, lai nodrošinātu Sistēmas pieejamību un nav
atbildīgs par:
5.1.1. kļūmēm Sistēmas darbībā vai Uzņēmumu vai Lietotāju datu zudumiem, kas radušies
no Administratora neatkarīgu iemeslu dēļ;
5.1.2. par piekļuves trūkumu vai nepilnīgu piekļuvi Sistēmai nepareizas darbības vai
bojājumu dēļ no pakalpojuma sniedzēja puses, kas sniedz web-hostinga pakalpojumus
un/vai izvietošanu serveru datu centrā;
5.1.3. Sistēmas nepieejamību, ko izraisīja nepareiza Lietotāja programmatūras vai
tehnisko līdzekļu darbība;
5.1.4. Sistēmas kļūmēm nepārvaramas varas rezultātā, faktori, kurus administrators nevar
kontrolēt, tostarp Lietotāju vai trešo pušu nesankcionēta iejaukšanās Sistēmā, piemēram:
DDoS uzbrukumi, SQL injekcijas, Cross-Site Scripting, Cross-Site Request Forgery,
Man-In-The-Middle, Clickjacking, Brute utt.;
5.1.5. Lietotāju ievietoto informāciju Sistēmā (piemēram, kravu un transporta
piedāvājumi) un tās izmantošanas sekām Lietotājiem, tai skaitā, slēdzot darījumus,
slēdzot līgumus, veicot transportēšanu vai ekspedīcijas u.c.
5.2. Administrators patur tiesības uz īsu laiku (ne vairāk kā 48 stundas) ierobežot piekļuvi
Sistēmai visiem Lietotājiem, lai veiktu tehniskos darbus.
5.3. Administrators nav puse līgumiskajās attiecībās, kas radušās starp Uzņēmumiem vai
Lietotājiem Sistēmā uzrādītās informācijas izmantošanas procesā.

6. Administratora tiesības
6.1. Administrators patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt Sistēmas pakalpojumu
izmaksas, apturēt un/vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, bloķēt pieeju Sistēmai vai tās
atsevišķām sadaļām kopumā vai no noteiktām ierīcēm, bloķēt Lietotāja un/vai Uzņēmuma IP
adresi(-es), ja:
6.1.1. Uzņēmums vai Lietotājs nepilda savas finansiālās saistības pret Administratoru,
citiem uzņēmumiem vai Sistēmas lietotājiem, vai trešajām personām (klientiem,
pārvadātājiem, ekspeditoriem);
6.1.2. Uzņēmums vai Lietotājs ir jebkādā veidā saistīts ar citiem Uzņēmumiem,
Lietotājiem vai personām (tā pati juridiskā vai faktiskā adrese, tie paši vadītāji vai labuma
guvēji, slēpti darbinieku īstie vārdi u.c.), kuriem saistībā ar to tika liegta pieeja Sistēmai. ar
maksātnespēju, bankrotu, nepareizu savu finansiālo saistību izpildi utt .;
6.1.3. Uzņēmums vai Lietotājs veic Vietnes noteikumu 5. punktā norādītās darbības;
6.1.4. Uzņēmums vai Lietotājs sniedza nepatiesu informāciju par Uzņēmumu un/vai
darbiniekiem.

6.2. Administrators patur tiesības piedzīt no Uzņēmuma vai Lietotāja soda naudu no līdzekļiem,
ko Uzņēmums vai Lietotājs ir samaksājis par Sistēmas pakalpojumiem, šādā apmērā:
●

ikmēneša abonēšanas maksa, nepiemērojot aktuālos akcijas piedāvājumus un atlaides,
nenozīmīgu šī Līguma pārkāpumu gadījumā;

●

gada abonēšanas maksas ekvivalents bez PVN par katru atsevišķu pārkāpumu, ja tiek
konstatēti pārkāpumi, kas rada vidēju interešu apdraudējumu Administratoram vai
citiem Uzņēmumiem vai Lietotājiem;

●

divkāršas gada abonēšanas maksas ekvivalents bez PVN par katru atsevišķo
pārkāpumu, ja tiek veikti būtiski pārkāpumi, kas kaitē Administratora vai citu
Uzņēmumu vai Lietotāju interesēm, piemēram, Vietnes noteikumu 4.sadaļā
paredzētajos gadījumos.

6.3. Reklāmas rakstura sludinājumu publicēšanas gadījumā sadaļās "Tērzēšana", "Forums",
"Juridiskās konsultācijas", Administrators patur tiesības publicēto informāciju pārsūtīt uz sadaļu
"Sludinājumi" un iekasēt par to maksu.
6.4. Lai aizsargātu datubāzi un programmatūru, Administrators patur tiesības bez iepriekšēja
brīdinājuma:
●
●

dzēst, paslēpt vai mainīt kravu un/vai transporta piedāvājumu sludinājumus Sistēmā,
tēmu sadaļā "Forums", ziņu vai Uzņēmuma vai Lietotāja atsauksmi;
apturēt un/vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, bloķēt pieeju Sistēmai vai
atsevišķām tās sadaļām kopumā vai no atsevišķām ierīcēm, bloķēt Uzņēmuma vai
Lietotāja IP adresi(-es).

Šādas darbības Administrators interpretē kā negodīgu konkurenci un var būt par pamatu
tiesvedībai pret pārkāpēju.
6.5. Lietotājam publicējot neapmaksātus rēķinus, Administrators patur tiesības uzlikt naudas
sodu par nepamatotas pretenzijas izvietošanu. Atkārtota pārkāpuma gadījumā var tikt palielināts
naudas soda apmērs un neapmaksāta rēķina ievietošanas funkcija var tikt atslēgta.
6.6. Nepamatota protesta gadījumā pret neapmaksātu rēķinu, ko cita Sabiedrība ir publicējusi
pret Jūsu Uzņēmumu, Administrators patur tiesības atzīt protestu pret neapmaksāto rēķinu par
nepamatotu un noraidīt, kā arī uzlikt Sabiedrībai vai uzņēmumam naudas sodu. Lietotājs par
nepamatota protesta izskatīšanu.

7. Samaksa par pakalpojumiem
7.1. Administrators patur tiesības iekasēt maksu par visiem vai atsevišķiem Sistēmas
pakalpojumiem, un Uzņēmumam ir pienākums apmaksāt Administratora izrakstītos rēķinus par
Sistēmas pakalpojumiem 3 dienu laikā no to saņemšanas dienas. Rēķini tiek nosūtīti uz
Uzņēmuma vai Lietotāja kontā norādīto e-pasta adresi.
7.2. Pakalpojumu sniegšanas apturēšanas un/vai izbeigšanas gadījumā pēc Sabiedrības
iniciatīvas, naudas līdzekļi, ko tā samaksājusi par Sistēmas pakalpojumiem pirms Pakalpojumu
sniegšanas apturēšanas, ieskaitot līdzekļus par pakalpojumiem, kuriem nav beidzies derīguma
termiņš. līdz pakalpojumu sniegšanas apturēšanas brīdim nav atdodami Sabiedrībai vai trešajām
personām (Sabiedrības kreditoriem u.c.).
7.3. Ja tiek piemērotas šī Līguma 6.1.punktā paredzētās Administratora tiesības, pamatojoties uz
šī līguma 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4.apakšpunktu, 6.4.punktu, Sabiedrības iemaksātie līdzekļi par
Sistēmas pakalpojumiem Sabiedrībai netiek atmaksāti.
7.4. apakšpunktā paredzētajos gadījumos. 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4. punktos, Sabiedrības
samaksātie līdzekļi par Sistēmas pakalpojumiem, kuru termiņš nav beidzies, Sabiedrībai netiek
atgriezti.
7.5. Administrators patur tiesības noteikt vai mainīt Sistēmas pakalpojumu tarifus un/vai
tarifikācijas modeli (t.sk., iekasēt maksu par katru Sabiedrības Lietotāju) individuāli katram
Uzņēmumam vai Lietotājam.

8. Nobeiguma noteikumi
8.1. Šis Līgums ir sastādīts divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku - pa vienam
eksemplāram katrai no Pusēm, stājas spēkā no Lietotāja parakstīšanas dienas un līgumam nav
noteikts beigu termiņš.
8.2. Visi šī Līguma pielikumi ir tā neatņemama sastāvdaļa.
8.3. Lietotājs apņemas nosūtīt parakstītu šī Līguma kopiju uz Administratora e-pastu vai
ierakstītā vēstulē uz Administratora adresi 5 darba dienu laikā no Līguma saņemšanas dienas
(saņemšanas datums ir datums, kad Administrators nosūtījis Līgumu uz Lietotāja e-pastu).

8.4. Līgumu var izbeigt pēc vienas Puses rakstiska iesnieguma, kas otrai Pusei nosūtīts ierakstītā
vēstulē. Šajā gadījumā Līgums izbeidzas pēc 30 dienām no pieteikuma par izbeigšanu
saņemšanas dienas.
8.5. Šī Līguma noteikumus, kā arī Pušu attiecības saistībā ar šo Līgumu regulē un interpretē
saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem. Visi strīdi, kas starp Pusēm rodas, pildot šajā
Līgumā paredzētos pienākumus, tiek risināti pārrunu ceļā, bet, ja vienoties neizdodas, – tiesas
ceļā.

9. Pušu adreses un paraksti
Administrators:

Lietotājs:

UAB „Eurospektras“
Laisvės pr. 88, LT-06125 Viļņa, Lietuva
Reģistrācijas numurs 126206243
PVN numurs LT262062413
Direktors Artjoms Sokurenko

_______________________________
(paraksts)

________________________________
(paraksts)

