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Līgums Nr. A-000

Par pakalpojumu veikšanu INTERNET tīklā

Daugavpils 2022.g.01.martā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RICHNET, turpmāk saukts “Izpildītājs”, tās direktora A. Osipova personā, kas 
darbojas uz statūtu pamata, no vienas puses, un _________________________________________________ turpmāk saukts 
“Pasūtītājs” , no otrās puses, noslēdza sekojošo līgumu: 

1. Līguma priekšmets

1.1 Pasūtītājs un Izpildītājs noslēdz līgumu, pamatojoties uz kuru Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītājām piekļūšanu 
Internet visu diennakti,    					saskaņā ar spēkā esošo cenrādi (7. p. ). Pasūtītājs, savukārt, apņemas veikt samaksu par 
saņemtajiem pakalpojumiem šajā līgumā noteiktajos termiņos.						

2. Cena un maksājumi
2.1 Par šī līguma 1.1.p. noteikto darba apjomu Pasūtītājs maksā Izpildītājam saskaņa ar RICHNET Internet Cenrādi (7.p.).
2.2 Sākot ar tekoša mēneša 1. datumu Izpildītājs sagatavo rēķinu Pasūtītājam par tekošā mēneša abonēšanas maksu.    							
2.3 Rēķini tiek izsūtīti pa pastu vai pa e-pastu un Pasūtītājs apmaksā rēķinu līdz tekošā mēneša 20. datumam.    							
2. 4 Ja izmainās uzturēšanas izmaksas vai ekspluatācijas apstākļi, puses rakstiski vienojas jaunām līgumcenām un 
norēķinu kārtību.    							

3. Apmaksas veidi
3.1 Pasūtītājs samaksu veic, pārskaitot uz Izpildītāja kontu, saskaņa ar 7.p.

4. Īpašie noteikumu
4.1 Dotā līguma teksts ir sastādīts ņemot vērā to, ka līguma slēdzējpuses pārvalda minimāli nepieciešamo terminoloģiju. 
Dotajā līgumā izmantojamo termiņu divdomīgs tulkojums, neizprašana nav pieļaujami.
4.2 Izpildītājs neatbild par tiem tīkla Internet traucējamiem, kas radušies no pasūtītāja atkarīgu apstākļu dēļ.
4.3 Neapmaksāta rēķina gadījumā Pasūtītājs no tīkla tiek atslēgts trīs dienas pēc apmaksas termiņa izbeigšanās bez 
brīdinājuma, ja no Pasūtītāja puses nav rakstisks lūgums par apmaksas termiņa pagarināšanu.
4.4 Izpildītājs negarantē visu diennaktī maksimālu ātrumu, noradītu RICHNET Internet Cenrādī (7.p.).
4.5 Pasūtītājs nav tiesīgs sniegt trešai personai jebkuru no Izpildītāja piedāvātiem pakalpojumu veidiem. Ja Pasūtītājs 
sniedz to, Izpildītājs ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt pakalpojumu sniegšanu.
4. 6 Ja Izpildītāja vainas dēļ tīkla darba notiek pārtraukums garāks par 48 stundām Izpildītājs atmaksā abonēšanas 
naudu Pasūtītājam par attiecīgo periodu, kurš ir fiksēts līgumslēdzēju abpusēji parakstītā pretenziju aktā.
4. 7 Pasūtītājam ir jāsniedz ziņas Izpildītājam par jebkādām situācijām, kad ilgstošā laika periodā viņš nevar gūt 
savienojumu ar datortīklu. Izpildītājam ir jāizskata šādas situācijas un pēc iespējas tās jālabo.
4.8 Pasūtītājs nodrošina, ka viņš neielaužas citu INTERNET lietotāju kontos vai privātajās failu sistēmas, kā arī nedara 
neko citu, kas ir versts uz INTERNET tīkla darba traucēšanu. Neievērošanas gadījumā, Pasūtītāju var atslēgt no tīkla.

5. Līguma darbības laiks un līguma laušana
5.1    Dotais līgums ir beztermiņa līgums un tas ir spēkā no tā abu pušu parakstīšanas momenta.    							
5. 2    Jebkura no pusēm var lauzt doto līgumu bez iemeslu paskaidrošanas, priekšlaicīgi brīdinot otru pusi rakstiskā 
veidā ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš pirms faktiskās līgumā noteikto saistību izpildes izbeigšanas.    							
5.3    Līguma laušanas gadījumā pēc Pasūtītāja vēlēšanās, Pasūtītājam līdz līguma laušanas brīdim jāapmaksā faktiski 
saņemtie pakalpojumi, ja tādi ir.    							
5.4    Gadījumā, ja līgums tiek lauzts pēc Izpildītāja vēlēšanās, pēdējais apņemas atgriezt Pasūtītāja neizmantoto naudas 
līdzekļu atlikumu divu nedēļu laikā no faktisko pakalpojumu izbeigšanas dienas.    							
5.5    Dotais līgums tiek uzskatīts par spēkā esošo līdz pilnīgai visu savstarpējo norēķinu izpildei saskaņā ar šo līgumu.    							
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6. Pušu atbildība
6.1 Jebkuri savstarpējo saistību pārkāpumi, kā arī jebkuras domstarpības tiek risinātas savstarpēju sarunu ceļā, vai, ja 
tas nav izdevies, visas domstarpības izšķir šķīrējtiesā.    							
6.2 Pasūtītājs apņemas nepārlikt uz Izpildītāju atbildību par jebkura veida zaudējumiem, kuri ir radušies tieši vai netieši 
Pasūtītājam izmantojot datortīklu.    							
6.3 Izpildītājs neuzņemas atbildību par to vai Pasūtītājs legāli izmanto savos datoros uzstādīto programmnodrošinājumu 
un datu bāzes.    							
6.4 Puses ir atbrīvotas no atbildības par dotajā līgumā paredzēto saistību neizpildi tad, ja šī neizpilde ir nepārvarama 
spēka darbības sekas. Šādu apstākļu rašanos gadījumā puse, kas tika pakļauta to darbībai, apņemas paziņot par to otrai 
līguma slēdzējpusei ne vēlāk, kā trīs dienas pēc līgumā paredzēto saistību izpildes pārtraukšanas momenta. 
Nepārvarama spēka apstākļu rašanos gadījumā dotais līgums var turpmāk būt spēkā pēc šo apstākļu darbības 
pārtraukšanas, vai arī tas var tikt lauzts ar visām no tā izrietošām sekām (5.Punktu).    							

7. RICHNET Internet Cenrādis

 šī līguma 1.1. punktā aprakstītā pakalpojuma līgumcena sastāv no:    							

7.1. Abonēšanas maksa 8.00 €/mēn.

7.2. Maksimālais (reklamētais) pieslēguma ātrums līdz 100Mbit/s

7.3. Parasti pieejamais pieslēguma ātrums ≥50Mbit/s līdz <100Mbit/s

7.4. Minimālais garantētais pieslēguma ātrums līdz 20Mbit/s

Pasūtītājam ir iespēja izmantot atlaidi, maksājot uz priekšu: -5% par 2 mēnešiem, -10% par 3 mēnešiem, -15% par 6 
mēnešiem. Izpildītājs var mainīt vai atcelt atlaides.

8. Pušu adreses un rekvizīti

8.1 Izpildītājs: SIA "RICHNET"

Reģ. Nr. LV41503030953

Raipoles iela 4 – 6, Daugavpils LV5422, tālr.29797877, 29820679

Bankas konti:

A/s "Swedbank": LV88HABA0551003607027 

A/s "SEB Banka": LV79UNLA0050022590050 

8.2. Pasūtītājs:    

Vārds Uzvārds: ___________________________________________________________________________

Personas kods: ___________________________________________________________________________

Tālrunis: ___________________________________________________________________________

Adrese: ___________________________________________________________________________

E-Mail: ___________________________________________________________________________

Izpildītājs Pasūtītājs

___________________________ A. Osipovs _________________________________


