LIETOTĀJA LĪGUMS №
diena ____ mēnesis ____ gads ______
Vilņa
UAB “Eurospektras”, uzņēmuma kods 126206243, tā direktora Artema Sokurenko personā, kurš
rīkojas saskaņā ar kompānijas statūtiem, turpmāk tekstā – Administrators, un kompānija
________________________________, reģistrācijas numurs ___________________, tās direktora
________________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar kompānijas statūtiem, turpmāk
tekstā – Lietotājs, sastādīja šo līgumu, attiecībā par interneta vietnē www.cargo.lt esošās datubāzes un
pieejamo papildu pakalpojumu izmantošanas kārtību un noteikumiem.
1. Līguma priekšmets
1.1. Parakstot šo līgumu, lietotājs apņemas izmantot interneta vietnē www.cargo.lt pieejamo
datubāzi un citus tostarp piedāvātos pakalpojumus, bet administrators piekrīt Lietotājam sniegt
šādu iespēju, atbilstoši turpmākajā tekstā noteiktai kārtībai, saskaņā ar zemāk esošajiem
noteikumiem.
1.2. Lietotājs paziņo, ka apņemas ievērot noteikumus un instrukcijas, saistībā ar minētās interneta
vietnes izmantošanu, kuras adrese ir: www.cargo.lt, tostarp ievērojot šī līguma noteikumus un
spēkā esošās likumdošanas aktu normas, kas reglamentē informācijas izplatīšanu internetā.
2. Pušu pienākumi
2.1. Lietotājs apņemas:
2.1.1. Izmantot interneta vietnē 
www.cargo.lt izveidoto datubāzi savām vajadzībām, apliecinot,
ka lietotājvārds (login) un parole (password) netiks nodota trešo personu lietošanā, kā arī
apliecina, ka, izmantojot minēto lietotājvārdu un paroli, iegūtā informācija netiks nodota,
pārdota, atdota vai jebkādā citā veidā atklāta trešajām personām, gan šī līguma darbības
laika periodā, gan arī pēc tā beigām;
2.1.2. Interneta vietnē 
www.cargo.lt ievietot tikai patiesībai atbilstošu informāciju, un tikai tādā
veidā, lai netiktu pārkāptas citu personu tiesiskās intereses;
2.1.3. Interneta vietnē 
www.cargo.lt publicēt un dzēst sludinājumus, tostarp ievērojot interneta
vietnē www.cargo.ltesošos interneta vietnes lietošanas noteikumus;
2.1.4. Uzņemties visu atbildību par nodarīto mantisko un nemantisko kaitējumu gadījumā, ja
tiks publicēta patiesībai neatbilstoša informācija, jeb arī trešo personu kādu citu tiesisko
interešu pārkāpuma gadījumā, tostarp atlīdzinot visus šajā sakarā radušos zaudējumus gan
Administratoram, gan arī trešajām personām;
2.1.5. Savlaicīgi apmaksāt Administratora piestādītos rēķinus;
2.1.6. Neizmantot ļaunprātīgā nolūkā interneta vietnes 
www.cargo.lt sniegtās iespējas; ar
publicētās informācijas starpniecību necensties nepamatoti pazemināt vai uzlabot reitingus
u.c. citiem www.cargo.ltlietotājiem.
2.2. Administrators apņemas:
2.2.1. Parakstot šo līgumu, 2 darbadienu laikā no līguma parakstīšanas dienas, Administrators
apstiprina lietotājvārdu (login) un paroli (password), vai arī liedz piekļuvi;
2.2.2. Lietotājam d
arīt zināmu informāciju par izmaiņām interneta vietnes www.cargo.lt
piedāvāto pakalpojumu izmantošanas sakarā, tostarp publicējot attiecīgus paziņojumus
interneta vietnē www.cargo.lt;
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2.2.3. Sniegt

Lietotājam iespēju izmantot interneta vietnē www.cargo.lt izveidoto datubāzi –
saņemt un publicēt informāciju, saistībā ar piedāvājumā esošajām kravām,
transportlīdzekļiem, publicēt un lasīt citus sludinājumus, attiecībā par visiem
pakalpojumiem transporta un loģistikas jomā, kādus vien piedāvā www.cargo.lt citi
lietotāji, kā arī sludinājumus, attiecībā par pasūtītājiem, pārvadātājiem un vadītājiem, kuru
uzticamību apšauba pārējie www.cargo.lt lietotāji, kā arī sniegt iespēju par papildu
samaksu izmantot interneta vietnē www.cargo.ltpiedāvātos papildu pakalpojumus.
2.2.4. Darba dienās, darba laikā telefoniski vai elektroniskā veidā sniegt lietotājiem palīdzību,
sludinājumu publicēšanas sakarā interneta vietnē www.cargo.lt.
3. Interneta vietnes www.cargo.ltizmantošanas kārtība
3.1. Galvenās prasības, saistībā ar interneta vietnē www.cargo.lt esošās datubāzes izmantošanu,
nosaka šis līgums un minētajā interneta vietnē publicētie, interneta vietnes www.cargo.lt,
izmantošanas noteikumi. Parakstot šo līgumu, Lietotājs paziņo, ka ir izlasījis šo noteikumus un
apņemas tos ievērot. Tādā gadījumā, ja Administrators publicēs paziņojumu par izmaiņām
noteikumos, Lietotājs apņemas izlasīt noteikumos esošās izmaiņas, un tās attiecīgā veidā
ievērot.
3.2. Tādā gadījumā, ja Administrators konstatēs, ka Lietotājs neievēro interneta vietnes
izmantošanas noteikumus, Administratoram ir tiesības ierobežot Lietotāja tiesības vai arī uz
laiku apturēt pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu, Lietotāju par to iepriekšēji nebrīdinot.
3.3. Lietotājam piešķirtais lietotājvārds (login) un parole (password) ir attiecināmi Lietotāja
konkrētajai darbavietai (datoram). Ja lietotājam rodas vajadzība izmantot viņam piešķirto
lietotājvārdu un paroli no citas darbavietas (datora), tad šādā gadījumā Lietotājam ir pienākums
par to informēt Administratoru.
3.4. Par papildmaksu Lietotājam ir tiesības izmantot www.cargo.lt piedāvātos papildu
pakalpojumus (SMS ziņu nosūtīšana no interneta vietnes www.cargo.lt, steidzamu sludinājumu
izvietošana www.cargo.lt sākumlapā, SMS ziņu saņemšana par jauniem sludinājumiem u.c.).
Papildu pakalpojumu un to tarifu sakarā esošā informācija ir publicēta interneta vietnē
www.cargo.lt.
3.5. Piekļuve interneta vietnei 
www.cargo.lt tiek nodrošināta ar interneta starpniecību visu
diennakti (24 stundas). Administrators patur tiesības īslaicīgi (ne ilgāk par vienu darbadienu)
ierobežot visu lietotāju piekļuvi interneta vietnei www.cargo.lt, minētās vietnes atjaunināšanas
nolūkā vai tamlīdzīgā nolūkā. Administrators nav atbildīgs par radušos neiespējamību izmantot
interneta vietni www.cargo.lt, ja to nav iespējams veikt interneta pakalpojumu sniedzēja, vai
paša Lietotāja vainas dēļ.
3.6. Interneta vietnē www.cargo.lt publicētā informācija ir pieejama tādā gadījumā, ja Lietotājs
izmanto datortehniku, kas atbilst šādām prasībām: Internet Explorer 7 un jaunāka versija, vai
arī Firefox 1,5 un jaunāka versija, JavaScript.
4. Apmaksas kārtība
4.1. Interneta vietnē www.cargo.lt sniegto pakalpojumu un informācijas izmantošana ir nosacīti
(noteiktā laika posmā) bezmaksas.
4.2. Administratoram ir tiesības visiem vai noteiktiem www.cargo.lt sniegtajiem pakalpojumiem
piemērot maksu. Samaksa par sludinājumu publicēšanu (kravas, transportlīdzekļi, citi,
neuzticamie pasūtītāji, pārvadātāji, vadītāji) un pārējo lietotāju publicēto sludinājumu lasīšanu
interneta vietnē www.cargo.lttiek atrunāta minētā līguma atsevišķā pielikumā Nr. 1.
4.3. Pēc tam, kad tiks paziņots par samaksas iekasēšanu, Lietotājam noteiktā termiņā, par šo
samaksu, tiek piešķirts atrunātu darbavietu skaits.
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4.4. Iepriekšminētajās cenās nav ietverti papildu pakalpojumi (SMS ziņu nosūtīšana no interneta
vietnes www.cargo.lt, steidzamu sludinājumu publicēšana interneta vietnes www.cargo.lt
sākumlapā, SMS ziņu saņemšana par jauniem sludinājumiem u.c.). Tarifi, saistībā ar papildu
pakalpojumu apmaksāšanu, ir atrodami interneta vietnē www.cargo.lt.
4.5. Lietotājs apmaksā Administratora iesniegtos rēķinus 3 dienu laikā no šo rēķinu saņemšanas
dienas. Rēķini Lietotājam tiek piegādāti ar pasta starpniecību.
4.6. Administratoram ir tiesības vienpusējā kārtībā mainīt interneta vietnē www.cargo.lt sniegto
pakalpojumu apmaksas tarifus, ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā šajā sakarā brīdinot
lietotāju.
4.7. Administratoram nav tiesības vienpusējā kārtībā mainīt interneta vietnes www.cargo.lt sniegto
pakalpojumu apmaksas tarifus, laikā, kad ir spēkā pušu parakstītie pielikumi minētā līguma
sakarā.
4.8. Administratoram ir tiesības vienpusējā kārtībā veikt izmaiņas tarifā par apmaksāto laika
periodu, ja radušās izmaiņas ietekmē tarifa summu. Daži no šādiem faktoriem: lietotāju skaita
palielināšanās, lietotājvārda un paroles nodošana trešajām personām vai arī interneta vietnes
izmantošanas noteikumu pārkāpumu gadījumā.
5. Pušu atbildība
5.1. Lietotājs ir atbildīgs par interneta vietnē www.cargo.lt publicētās informācijas un satura
atbilstību patiesībai, un par atbilstošu savu pārējo pienākumu izpildi, ko nosaka šī līguma un
minētās interneta vietnes lietošanas noteikumi.
5.2. Lietotājs uzņemas visu atbildību par ziņojumu publicēšanu, tostarp izmantojot viņam piešķirto
lietotājvārdu un paroles, kā arī par šajā Līgumā, un spēkā esošajos juridiskajos aktos noteikto
pienākumu izpildi.
5.3. Administrators ir atbildīgs par savu pienākumu atbilstošu izpildi, saskaņā ar noteikto šajā
Līgumā un spēkā esošajos juridiskajos aktos.
5.4. Administrators nav atbildīgs par to sludinājumu korektumu un atbilstību, ko ir publicējis pats
Lietotājs personīgi vai arī citi, interneta vietnes www.cargo.lt, Lietotāji, kā arī nav atbildīgs par
sekām, kādas ir radušās Lietotājam, saskaņā ar interneta vietnē www.cargo.lt veiktajām
darbībām, saistībā ar informāciju, ko ir publicējis Lietotājs personīgi, vai arī citi lietotāji.
5.5. Šajā līgumā noteiktā apmaksas termiņa kavējuma gadījumā Administratoram ir tiesības piedzīt
no Lietotāja soda naudu 0,2 procentu apmērā no nesamaksātās summas, par katru kavējuma
dienu.
5.6. Administratoram ir tiesības Lietotāju iepriekšēji nebrīdinot, pārtraukt vai izbeigt pakalpojumu
sniegšanu, ja Lietotājs nepilda savus, šajā līguma noteiktos pienākumus (ļaunprātīgi izmanto
viņam piešķirtās tiesības, savlaicīgi neapmaksā Administratora iesniegtos rēķinus utt.). Tādā
gadījumā, ja par interneta vietnes www.cargo.lt sniegtajiem pakalpojumiem ir noteikta
konkrēta samaksa, tad samaksa tiek Lietotājam aprēķināta arī par laika periodu, kad
pakalpojumu sniegšana tika pārtraukta Lietotāja vainas dēļ.
5.7. Tādā gadījumā, ja trešās puses paziņo, ka interneta vietnē www.cargo.lt publicētā informācija
neatbilst patiesībai, vai arī, ka tās saturs ir aizskarošs, Lietotājam ir pienākums ne vēlāk, kā 2
dienu laikā no dienas, kad no Administratora, ar e-pasta starpniecību, tika saņemts paziņojums,
sniegt Administratoram pierādījumus attiecībā par to, ka šī informācija atbilst patiesībai un tās
saturs nav aizskarošs, vai arī pārtraukt informācijas publicēšanu interneta vietnē www.cargo.lt.
5.8. Tādā gadījumā, ja tiek saņemti paziņojumi par to, ka ar konkrēto sludinājumu tiek pārkāpti
spēkā esošās likumdošanas normas, šī līguma noteikumi, vai arī minētās interneta vietnes
izmantošanas noteikumi, Administratoram ir tiesības pārtraukt jebkura Lietotāja sludinājumu
publicēšanu interneta vietnē www.cargo.lt.
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6. Citi noteikumi
6.1. Šis līgums stājas spēkā šajā līgumā minētajā dienā un ir beztermiņa līgums.
6.2. Līgums var tikt pārtraukts tādā gadījumā, ja tiek iesniegts paziņojums par līguma pārtraukšanu,
ierakstītas vēstules veidā, ko ir nosūtījusi kāda no pusēm otrai pusei. Līgums tiks uzskatīts par
pārtrauktu pēc 30 dienām, no paziņojuma par līguma pārtraukšanu, ierakstītas vēstules veidā,
saņemšanas dienas.
6.3. Līgums ir uzskatāms par atbilstošā veidā sastādītu, ja puses ir parakstījušas 2 oriģinālus
eksemplārus (katrai pusei – pa vienam) vai arī tādā gadījumā, ja no Lietotāja, ar faksa vai
e-pasta starpniecību, tiek saņemts parakstīts eksemplārs.
6.4. Strīdi, kas rodas saistībā ar minētā līguma izpildi, tiek izšķirti Lietuvas Republikas Tiesā,
saskaņā ar Administratora atrašanās vietu.
6.5. Lietotājam parakstot šo līgumu, līguma pielikuma veidā, ir pienākums iesniegt uzņēmuma
reģistrācijas apliecības kopiju (fiziskai personai ir jāiesniedz pases kopija). Iepriekšminētajos
dokumentos esošās informācijas izmaiņu gadījumā, vai arī, ja ir radušās izmaiņas zemāk
minētajā kontaktinformācijā, Lietotājam ir pienākums, ne vēlāk, kā 5 dienu laikā, no izmaiņu
rašanās dienas, atbilstošā veidā informēt Administratoru.
7. Adreses un pušu paraksti:
UAB “Eurospektras”
Laisvės pr. 88, LT-06125 Vilņa, Lietuva
Reģistrācijas numurs 126206243
PVN numurs LT2620624
Lietuva
Bank AB Swedbank
Konta numurs LT257300010077590003
SWIFT HABALT22
Latvija
Bank AS Swedbank
Konta numurs LV87HABA0551017378135
SWIFT HABALV22
Igaunija
Bank AS Swedbank
Konta numurs 221037058574
SWIFT HABAEE2X

Direktors
Artem Sokurenko
_____________________________

Lietotājs

(paraksts)

(paraksts)

Z.V.

Z.V.

_________________________________
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