Abonēšanas līgums
par piekļuvi mājaslapai “komentari.info”

1. Līgumā izmantotie jēdzieni:
1.1. Mājaslapa – serverī izvietots Izpildītāja veidots, apkopots un pārvaldīts programmatūras un informācijas kopums ar
interneta adresi www.komentari.info.
1.2. Publikācija – jebkurš Mājaslapā zem vienota nosaukuma izvietots informācijas kopums (e-grāmata, raksts u.tml.).
1.3. Pakalpojums – piekļuves nodrošināšana vienai vai vairākām Publikācijām tiešsaistē.
1.4. Licence – terminētas tiesības uz Pakalpojumu vienam konkrētam, identificējamam lietotājam.
1.5. Abonents – Pakalpojuma saņēmējs, kurš nopircis vienu vai vairākas licences.
1.6. Izpildītājs – SIA Ratio Legis, reģ.nr. 50203183601, juridiskā adrese Rīga, Ozolciema iela 24 k-1, - 92.
1.7. Lietotājs – fiziska persona (Abonents, Abonenta darbinieks u.tml.), kura piekļūst Publikācijai, izmantojot tai tiesiski
nodotos Identifikācijas parametrus.
1.8. Identifikācijas parametri – lietotāja vārds un parole, kas nepieciešami pieejai Publikācijai.
1.9. Izdrukāšana – jebkāda Publikācijas vai citas Mājaslapā ietvertās informācijas pilnīga vai daļēja grafiska atveidošana vai
pārnešana uz jebkādu tam piemērotu datu nesēju, kas ļauj to izmantot bez pieslēguma Mājaslapai tiešsaistē, ieskaitot,
bet neaprobežojoties ar izdrukāšanu uz papīra, kopēšanu u.tml., izņemot citēšanu ar atsauci.
1.10. Saglabāšana - jebkāda Mājaslapā ietvertās informācijas pilnīga vai daļēja pārnešana uz jebkādu elektronisko datu
nesēju, kas ļauj šo informāciju izmantot bez pieslēguma Mājaslapai tiešsaistē, tai skaitā saglabāšana vai izdrukāšana
failā (pdf vai jebkādā citā formātā) u.tml., izņemot citēšanu ar atsauci.

2. Līguma priekšmets
2.1. Izpildītājs pret samaksu piešķir Abonentam licenci/-es Pakalpojuma saņemšanai šādām Publikācijām ar saturu, kāds
bija šā līguma noslēgšanas brīdī:
2.1.1. Aigars Strupišs. Komerclikuma komentāri, © 2019, kurā uz šā līguma noslēgšanas brīdi ietilpst:
•
•
•
•

A daļa “Komercdarbības vispārīgie noteikumi”;
B daļas VIII sadaļa “Individuālais komersants”;
B daļas XI sadaļa “Kapitālsabiedrības”;
B daļas XII sadaļa “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību”.

2.2. Abonents apzinās, ka šā līguma noslēgšanas brīdī Komerclikuma komentāri nav pieejami visiem Komerclikuma pantiem,
kā arī komentētajās sadaļās atsevišķu pantu komentāri var nebūt pieejami vai nebūt atbilstoši pēdējiem likuma
grozījumiem, un ka tekstā izmantotās saites uz citiem avotiem var būt novecojušas, un neiebilst pret to. Ja Licences
termiņā Publikācijai tiek pievienoti papildinājumi, Abonentam tie ir pieejami uz Licences atlikušo termiņu bez papildu
maksas.
2.3. Abonentam nepieciešamo Licences veidu nosaka Abonents, ierakstot to maksājuma uzdevumā (sk. Līguma 10.1.pkt.)
atbilstoši turpmāk norādītajam:
2.3.1. Pilna licence, kas:
2.3.1.1. ietver tiesības aplūkot līgumā noteikto Publikāciju tiešsaistē;
2.3.1.2. ietver tiesības izmantot Publikācijas materiālus citēšanai;
2.3.1.3. ietver tiesības izmantot Pakalpojumu savā saimnieciskajā darbībā.
2.3.2. Bezpeļņas licence, kas:
2.3.2.1. tiek piešķirta tikai bezpeļņas organizācijām un publisko tiesību subjektiem un iestādēm;
2.3.2.2. ietver tiesības aplūkot līgumā noteikto Publikāciju tiešsaistē;
2.3.2.3. ietver tiesības izmantot Publikācijas materiālus citēšanai;
2.3.2.4. ir bez tiesībām izmantot Pakalpojumu saimnieciskajā darbībā.
2.4. Licenču skaits nosakāms Abonenta maksājuma uzdevumā (Līguma 10.1.pkt.). Abonents šo skaitu nosaka labā ticībā
atbilstoši Lietotāju skaitam, kuri lietos Pakalpojumu.

3. Licences termiņš
3.1. Licence stājas spēkā pēc visu šajā Līguma 10.1.pkt. minēto darbību veikšanas.
3.2. Licence ir spēkā vienu gadu.

4. Licences maksa
4.1. Vienas licences cena ir (Izpildītājs nav PVN maksātājs):
1

4.1.1. Pilnā licence – EUR 80,00;
4.1.2. Bezpeļņas licence – EUR 60,00;
4.2. Iegūstot vairāk kā vienu Licenci, katras nākamās Licences cena tiek samazināta atbilstoši turpmāk norādītajam (12. un
katras turpmākās licences cena par vienību ir vienāda ar 11.licences cenu):
Pilnai licencei:

Skaits
1
2
3
4
5
6

Cena
par
vienību
80.00
77.60
75.27
73.01
70.82
68.70

Cena
Cena
par
Cena
kopā Skaits vienību kopā
80.00
7
66.64 512.05
157.60
8
64.64 576.68
232.87
9
62.70 639.38
305.89
10
60.82 700.20
376.71
11
58.99 759.20
445.41 12+
58.99 +58.99

Bezpeļņas licencei:

Skaits
1
2
3
4
5
6

Cena
par
vienību
60.00
58.20
56.45
54.76
53.12
51.52

Cena
kopā
60.00
118.20
174.65
229.41
282.53
334.06

Skaits
7
8
9
10
11
12+

Cena
par
vienību
49.98
48.48
47.02
45.61
44.25
44.25

Cena
kopā
384.03
432.51
479.54
525.15
569.40
+44.25

4.3. Samaksa veicama pilnā apmērā pirms Pakalpojuma saņemšanas ar šādiem maksājuma rekvizītiem:
Banka: AS Swedbank
IBAN: LV57HABA0551046121036
Saņēmējs: SIA “Ratio Legis”, reģ.nr. 50203183601
Maksājuma mērķis: Licences veids un licenču skaits (piemēram: “10 PILNAS LICENCES” ; sk. arī 10.1.pkt.)
4.4. Samaksa ir veikta brīdī, kad tā pilnā apmērā tiek ieskaitīta Izpildītāja kontā.
4.5. Ja saņemtā samaksa neatbilst norādītajam licenču skaitam un veidam, par pielīgtu uzskatāms faktiski pilnībā apmaksāto
norādītā veida licenču skaits. Atlikusī summa, ja tāda ir, tiek divu nedēļu laikā pārskaitīta atpakaļ, ieturot 3.00 EUR
apstrādes izdevumus.
4.6. Ja nav iespējams konstatēt licenču skaitu un veidu, Līgums uzskatāms par nenoslēgtu, un Izpildītājs 2 nedēļu laikā
pārskaitīta samaksāto sumu atpakaļ, ieturot 5.00 EUR apstrādes izdevumus.

5. Izpildītāja pienākumi un tiesības
5.1. Izpildītājam ir pienākums:
5.1.1. nodrošināt Pakalpojuma pieejamību;
5.1.2. informēt Abonentu par plānotajiem Mājaslapas vai to apkalpojošās sistēmas uzturēšanas darbiem, kuru rezultātā
var tikt traucēta Pakalpojuma sniegšana, norādot darbu sākšanas laiku, kā arī aptuvenu ilgumu.
5.2. Izpildītājam ir tiesības
5.2.1. mainīt Mājaslapas struktūru, dizainu un tajā ietverto informāciju pēc saviem ieskatiem.
5.2.2. Izpildītāja un Publikāciju autoru intelektuālo tiesību aizsardzības interesēs uzraudzīt neatļautu darbību veikšanu
no Lietotāju puses un nepieciešamības gadījumā spert nepieciešamos soļus šo tiesību aizsardzībai, t.sk. izmantojot
Abonenta un/vai Lietotāja personas datus.
5.3. Izpildītājam nav pienākuma nodrošināt Abonentu ar datortehniku, programmatūru, pieslēgumu Internetam u.c.
Pakalpojuma saņemšanai tehniski nepieciešamo, kā arī Izpildītājs nesniedz konsultācijas juridiskos, datortehnikas,
interneta, programmatūras u.tml. jautājumos.

6. Abonenta un Lietotāju tiesības un pienākumi
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6.1. Abonents iegūst licenci pēc Līgumā noteiktās samaksas veikšanas. Licences daļēja apmaksa nedod tiesības uz
pakalpojuma saņemšanu, ja Puses nav rakstveidā vienojušās citādi.
6.2. Abonentam un Lietotājiem ir tiesības:
6.2.1. piekļūt Mājaslapai atbilstoši Licenču skaitam un veidam, kā arī Līguma noteikumiem;
6.2.2. izmantot Mājaslapā atrodamās Publikācijas jebkādos likumīgos nolūkos licences ietvaros, izņemot šo Publikāciju
tālāku maksas vai bezmaksas pilnu vai daļēju nodošanu trešajai personai, izņemot citēšanu.
6.3. Abonents un Lietotāji nedrīkst:
6.3.1. piekļūt Mājaslapas kodiem, izdarīt jebkādas izmaiņas tās struktūrā, saturā vai vizuālajā noformējumā;
6.3.2. izmantot „Print Screen” funkciju vai citu funkciju, kas ļauj iegūt Mājaslapā ievietoto Publikāciju attēlus bez
redzamiem un paliekošiem Abonenta un/vai Lietotāja identifikatoriem;
6.3.3. jebkādā veidā izdarīt izmaiņas izdrukātos Publikāciju materiālos, it īpaši dzēst vai citādi padarīt neredzamus
Abonenta un/vai Lietotāja identifikatorus uz izdrukām vai saglabātajām kopijām;
6.3.4. kopēt vai citādi pavairot/reproducēt, kā arī publiskot, izplatīt, atsavināt par atlīdzību vai bez tās Mājaslapā
iekļautās Publikācijas un citu informāciju, kā arī jebkādas tās izdrukas, kopijas vai saglabātās versijas;
6.3.5. nodot Publikāciju materiālus trešajai personai, izņemot Abonenta darbiniekus, kuriem tas nepieciešams darba
pienākumu veikšanai Abonenta labā;
6.3.6. nodot Licenci trešajai personai, izņemot tiesību universālās pārejas gadījumā, paziņojot par to Izpildītājam.
6.4. Ierobežojumi uz izdrukāšanu, kopēšanu un saglabāšanu neattiecas uz Publikāciju fragmentu izmantošanu citēšanai
Lietotāja parasto vajadzību ietvaros, ja citējot tiek izmantota atsauce uz Mājaslapu.
6.5. Abonentam un Lietotājiem ir pienākums:
6.5.1. Abonentam – pirms samaksas veikšanas izdrukāt šā līguma eksemplāru, saglabāt to un iepazīstināt ar tā
noteikumiem visus tā nominētos Lietotājus;
6.5.2. Abonentam – divu vai vairāku licenču iegūšanas gadījumā – kontrolēt lietotājvārdu un paroļu nodošanu
Lietotājiem un to tiesisku izmantošanu atbilstoši Licences un šā Līguma noteikumiem;
6.5.3. ievērot Licencē un Līgumā noteiktos ierobežojumus;
6.5.4. respektēt autortiesības un neizmantot Mājaslapā iekļauto Publikāciju tekstus bez atbilstošām atsaucēm;

7. Pakalpojuma sniegšanas kārtība
7.1. Vienas darba dienas laikā pēc samaksas saņemšanas Izpildītājs uz Abonenta vārdu reģistrē Līgumā norādīto Licenču
skaitu un nosūta identifikācijas parametrus uz maksājumu uzdevumā norādīto Abonenta e-pastu.
7.2. Identifikācijas parametri ir derīgi tikai Licences spēkā esamības laikā.
7.3. Abonentam ir aizliegts nodot Identifikācijas parametrus trešajai personai. Šis aizliegums neattiecas uz to nodošanu
Lietotājiem atbilstoši iegūto licenču skaitam.
7.4. Identifikācijas parametrus lietotājs ievada, veicot autorizāciju mājaslapā www.komentari.info.
7.5. Lietotājvārda un/vai paroles pazaudēšanas vai aizmiršanas gadījumā pēc pieteikuma saņemšanas tiek nosūtīts jauns
lietotājvārds un parole.
7.6. Ja piekļuvei Mājaslapai ir radušies traucējumi, Abonentam ieteicams vispirms pārbaudīt savu interneta pieslēgumu,
datoru un programmatūru, un, ja tas problēmu neatrisina, paziņot par to Izpildītājam, izmantojot Mājaslapā atrodamo
ziņojumu sistēmu. Paziņojuma saņemšanas gadījumā Izpildītājs apņemas veicināt traucējumu novēršanu, ciktāl tas ir
Izpildītāja iespēju robežās.
7.7. Ja tiek kavēta Identifikācijas parametru izveide un nodošana Abonentam atbilstoši Līguma 7.1.punktam, un/vai
Abonenta piekļuve Mājaslapai nav iespējama Izpildītāja vainas dēļ ilgāk par 24 stundām, Izpildītājs pagarina Licences
darbības termiņu par periodu, kurā Abonents faktiski nav varējis saņemt Pakalpojumu.

8. Autortiesības
8.1. Licence nedod tiesības uz Publikācijas vai jebkādu tās daļu pavairošanu, kopēšanu vai citādu reproducēšanu analogā
vai ciparu formātā jebkādiem līdzekļiem vai mehānismiem, glabāšanu, pārsūtīšanu, izplatīšanu, tālākpārdošanu vai
jebkādu citādu nodošanu trešajai personai.
8.2. Abonentam ir pienākums ievērot Publikāciju autoru nemantiskās tiesības, citēšanas vai citādas darba testa
izmantošanas gadījumā norādīt Mājaslapā norādītos un Publikācijas rekvizītus.
8.3. Izpildītājam ir tiesības uzraudzīt pieslēgumus Mājaslapai un datu plūsmu autortiesību un Licences noteikumu
ievērošanas kontroles nolūkos, brīdināt Abonentu par atklātajiem pārkāpumiem un pieprasīt pārtraukt pārkāpumus.

9. Atbildība
9.1. Publikāciju saturs ir uzskatāms par tiesību normu doktrinālu iztulkojumu un padomu Civillikuma 2318.-2320.pantu
izpratnē. Mājaslapa un tajā ietvertās Publikācijas neaizstāj katram konkrētajam gadījumam pielāgotu kvalificētu
3

juridisko palīdzību. Tādēļ Izpildītājs un Mājaslapā iekļautās informācijas autori neatbild par sekām, kuras Abonentam,
Lietotājam vai trešajai personai var rasties šīs informācijas izmantošanas rezultātā.
9.2. Abonents apzinās, ka Mājaslapā ievietotie normatīvo aktu teksti nav uzskatāmi par šo normatīvo aktu oficiālajiem
tekstiem.
9.3. Abonents apzinās, ka publicētie normatīvo aktu teksti un komentāri var neatspoguļot visus pēdējos attiecīgo normatīvo
aktu grozījumus.
9.4. Par Licences noteikumu ievērošanu civiltiesiski atbild Abonents, arī gadījumā, ja pārkāpumu izdara tā nominēts
Lietotājs. Gadījumā, ja autortiesību pārkāpumu izdara Abonenta nominēts Lietotājs, Abonents var tikt atbrīvots no
atbildības, ja viņš sekmē pārkāpuma atklāšanu un vainīgās personas saukšanu pie atbildības.
9.5. Izpildītājam ir tiesības prasīt no Abonenta līgumsodu EUR 500 (pieci simti euro) apmērā par katru licences un/vai
autortiesību rupja vai atkārtota pārkāpuma epizodi, kuru izdarījis Abonents, tā nominēts Lietotājs vai trešā persona,
izmantojot Abonentam izsniegtos lietotājvārdus un paroles. Par rupju pārkāpumu jebkurā gadījumā uzskatāma jebkura
Līguma 6.3.pkt. minētā rīcība.
9.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma atlīdzināt tiešos un netiešos zaudējumus, tai skaitā atrauto peļņu.
9.7. Izpildītājs neatbild par traucējumiem Interneta darbībā, pārtraukumiem serveru pārslodzes gadījumā vai apkalpošanas
laikā un citiem nepārvaramas varas apstākļiem. Piekļuves traucējumu un Mājaslapas kļūdu gadījumā Izpildītāja
atbildība aprobežojas tikai ar pienākumu praktiski iespējamā laikā veicināt piekļuves atjaunošanu Mājaslapai, ciktāl tas
no viņa ir atkarīgs. Izpildītājs neatbild par zaudējumiem, kas radušies saistībā ar piekļuves traucējumiem.

10. Līguma noslēgšana, spēkā esamība, grozīšana un izbeigšana
10.1. Līgums tiek noslēgts ar konkludentām darbībām šādā kārtībā:
10.1.1. Abonentam pieņemot šā Līguma noteikumus, par ko viņš dara zināmu Izpildītājam, samaksājot Licences maksu,
vienlaikus norādot maksājuma uzdevumā Licenču skaitu, veidu un epasta adresi, un
10.1.2. Izpildītājam nododot Licenci, kas izpaužas kā pieslēguma aktivizēšana un Identifikācijas parametru nosūtīšana
Abonentam pēc samaksas saņemšanas.
10.2. Līgums ir spēkā bez Izpildītāja paraksta, ja Abonents ir izpildījis 10.1.1.pkt minētās darbības. Gadījumā, ja Mājaslapā
ievietotā Līguma noteikumi ir mainījušies, attiecības līdzēju starpā regulē Līgums tajā redakcijā, kura bija pieejama
Mājaslapā uz Licences maksas samaksas brīdi. Tāpēc, lai gan līdzēji cer, ka viņu starpā strīdi neradīsies, Abonentam ir
pienākums izdrukāt un glabāt to Līguma eksemplāru, kurš bija ievietots Mājaslapā uz Licences maksas samaksas brīdi.
Ja Abonents šo pienākumu nav izpildījis, viņš nevar iebilst pret pierādīšanas nolūkos Izpildītāja uzrādīto Līgumu.
10.3. Līgums grozāms rakstveidā, vienojoties līdzējiem.
10.4. Licence izbeidzas, notekot licences termiņam.
10.5. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Licences darbību pirms termiņa beigām, ja Abonents vai tā nominētie
Lietotāji rupji vai atkārtoti pārkāpj licences noteikumus un/vai autortiesības. Samaksātā maksa tiek ieskaitīta līgumsoda
samaksā un neatbrīvo Abonentu no atlikušā līgumsoda un zaudējumu samaksas. Par rupju pārkāpumu jebkurā
gadījumā uzskatāma jebkura Līguma 6.3.pkt. minētā rīcība.

11. Fizisko personu dati
11.1. Jebkādus šā Līguma izpildes gaitā iegūtos fizisko personu datus, nenododot tos trešajām personām, izņemot gadījumus,
kad šādu nodošanu nosaka likums, Izpildītājs ir tiesīgs apstrādāt un izmantot tikai šā līguma izpildes un ar to saistīto
autortiesību aizsardzības nolūkos.
11.2. Fizisko personu dati tiek uzglabāti trīs gadus pēc attiecīgās fiziskās personas pēdējās licences izbeigšanās.

12. Noslēguma noteikumi
12.1. Visiem saskaņā ar šo līgumu nosūtāmie Līdzēju savstarpējiem paziņojumiem, kuri nosūtīti uz Līdzēju elektroniskā pasta
adresēm, ir tāds pats tiesiskais statuss, kā paziņojumiem, kuri nosūtīti uz juridisko adresi, ja tie nosūtīti uz šādām
adresēm:
12.1.1. Izpildītājam: info@komentari.info
12.1.2. Abonentam: uz maksājuma uzdevumā norādīto e-pasta adresi (10.1.1.pkt.)
12.2. Ja kādam no Līdzējiem mainās rekvizīti (pasta adrese, elektroniskā pasta adrese u.tml.), tam ir pienākums triju darba
dienu laikā, identificējot sevi, paziņot par to otram Līdzējam uz 11.pkt. norādīto e-pasta adresi. Līdz šāda paziņojuma
saņemšanai katram no Līdzējiem ir tiesības paļauties uz šajā līgumā norādītajiem rekvizītiem.
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