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VISPĀRĪGIE LICENCĒŠANAS NOTEIKUMI 

 
SVARĪGI. LŪDZU, IZLASIET UZMANĪGI:  

 
Šis ir gala lietotāja licences līgums, kas ir juridiski saistošs, starp jums (fizisku vai 
juridisku personu), kā “Licences turētāju” un 3dLotus, SIA,  par Programmatūras 
izmantošanu. 
 Licencēšanas noteikumi  kļūst saistoši, kad Licences turētājs ir saņēmis 
programmatūru no tirdzniecības partnera vai 3dLotus, SIA.   Gadījumā, ja 
Licences turētājs nepiekrīt Licencēšanas noteikumiem, viņš nedrīkst lejupielādēt , 
instalēt, vai citādi izmantot Programmatūru. Pēc Programmatūras lejupielādes, 
instalēšanas vai citādas izmantošanas uzsākšanas tiek prezumēts, ka Licences 
turētājs ir piekritis šo noteikumu piemērošanai. Tāpat tiek prezumēts, ka Licences 
turētājs ir iepazinies ar un piekritis Programmatūras oriģinālajai licencei (End 
user’s license agreement), kā arī Programmatūras speciālajiem licencēšanas 
noteikumiem, ja tādi Programmatūrai ir izstrādāti. Programmatūras oriģinālo 
licenci Licences turētājam ir iespējams saņemt pēc pieprasījuma tās origīnālajā 
valodā. 
Licences turētājs ir informēts, ka 3dLotus, SIA ir tikai Programmatūras izplatītājs, 
kam nepieder Programmatūra vai tās izejas kodi, nevis izstrādātājs, un ka visus 
gala lēmumus attiecībā uz Programmatūru pieņem tās izstrādātājs. Tehnisku 
jautājumu, kurus 3dLotus, SIA nevar atrisināt, gadījumā, Licences turētājam ir 
jāvēršas pa tiešo pie Programmatūras izstrādātāja. 
 
1. Licence un tās izmantošanas noteikumi 
1.1. 3dLotus, SIA piešķir Licences turētājam programmas licenci ("Licence"), kas 
ir paredzēta tikai Licences turētāja paša lietošanai, un to nedrīkst patapināt, 
iznomāt,  vai citādā veidā nodot trešām personām. 
1.2. Licences turētājam ir tiesības nodot Licenci tikai tā pārņēmējiem uzņēmumu 
reorganizācijas gadījumā ar nosacījumu, ka: 
1.2.1 Licences turētājs paziņo par to 3dLotus, SIA  60 (sešdesmit)  dienu laikā pēc 
Licences pārņemšanas; 
1.2.2. Licences pārņēmējs piekrīt ievērot 3dLotus, SIA licencēšanas noteikumus. 
1.2.3. Pēc Licences nodošanas Licences turētājs pārtrauc izmantot Programmatūru 
un atinstalē visas Programmatūras versijas, kas ir tā īpašumā. 
 
1.3. Licenci pārdot citai fiziskai vai juridiskai personai, drīkst tikai iepriekš 
saskaņojot to ar 3dLotus, SIA. 
1.4. Licenci nav atļauts kopēt vai citādi pavairot. 
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1.5. Licenci var izmantot ārvalstīs, līdz 90 (deviņdesmit) dienām 1 (viena) gada 
laikā. Gadījumā, ja programatūru nepieciešams izmantot ilgāk par 90 
(deviņdesmit) dienām, Licences turētājam ir  jāiegādājas licence, kam nav 
teritorijas ierobežojuma darbam ārvalstīs. 
 

2. Licenču veidi un to izmatošanas noteikumi 
 

2.1 Brīvstāvoša licence ar elektronisko atslēgu (Stand-Alone license with ID 
code) - Ja programmatūru identificē kā "stand-alone", Programmatūru var instalēt 
un lietot vienlaicīgi vienā datorā tikai iekšējām biznesa vajadzībām. Aizliegts 
izmantot, palaist vai skatīt programmatūru no citiem datoriem, izmantojot tīkla 
savienojumu (VPN, Remote desktop u.t.m). 
Lietotājs nevar instalēt vai izmantot Programmatūru vairāk nekā vienā datorā 
vienlaikus. 

Lietotājs var pašrocīgi pārvietot licenci no datora uz datora, izpildot licences 

atgriešanas un aktivizēšanas funkciju.  

Datora bojājuma gadījumā licenci var atjaunot, iepriekš sazinoties ar 3dLotus, 

SIA. Šī ir beztermiņa licence, ievērojot konkrētās Programmatūras versijas 

tehniskās prasības.  

2.2 Tīkla licence ar elektronisko atslēgu (Network Version) -  Programmatūru 
var instalēt un izmantot ar Programmatūras tīkla licenču pārvaldnieku, kuru var 
izvietot failu serverī , vai arī uz kāda no lietotāju datoriem. Licenču parvaldnieks 
tiek izmantots, lai pārvaldītu tīklā “peldošās” licences, atbilstoši iekšējām biznesa 
vajadzībām. Programmu var instalēt uz neierobežotu datoru skaitu, taču 
vienlaicīgu lietotāju skaits nedrīkst pārsniegt iegadāto licenču skaitu.  
Licenču pārvaldnieku iespējams sadalīt pēc vajadzības, nepārsniedzot kopējo 

licenču skaitu. Datoriem jābūt vienotā tīklā, Windows operētājsistēmā un jāatbilst 

dotās Programmatūras versijas tehniskajām prasībām. 

Datora bojājuma gadījumā licenci var atjaunot, iepriekš sazinoties ar  3dLotus, 

SIA. Šī ir beztermiņa licence, ievērojot konkrētās Programmatūras versijas 

tehniskās prasības. 

2.3 Brīvstāvoša licence ar USB atslēgu (Stand-Alone license with USB 
activation key) - Programmatūru var lietot vienlaicīgi vienā datorā tikai iekšējām 
biznesa vajadzībām. Programmatūru atļauts instalēt uz vairākiem datoriem. 
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Aizliegts izmantot, palaist vai skatīt programmatūru no citiem datoriem, 
izmantojot tīkla savienojumu (VPN, Remote desktop u.t.m). 
Lietotājs nedrīkst instalēt vai izmantot Programmatūru vairāk nekā vienā datorā 
vienlaicīgi. USB atslēgu aizliegts kopēt vai pavairot. USB atslēgas nozaudēšanas 
gadījumā licence netiek atjaunota. Šī ir beztermiņa licence, ievērojot konkrētās 
Programmatūras versijas tehniskās prasības. 
 

2.4 Nomas licence - atļauts instalēt un lietot vienlaicīgi vienā datorā, tikai  
iekšējām biznesa vajadzībām. Aizliegts izmantot, palaist vai skatīt programmatūru 
no citiem datoriem, izmantojot tīkla savienojumu (VPN, Remote desktop u.t.m). 
Licenci nav atļauts instalēt vai izmantot Programmatūru vairāk nekā vienā datorā 
vienlaicīgi 

Lietotājs var pašrocīgi pārvietot licenci no datora uz datoru, izpildot licences 

atgriešanas un aktivizēšanas funkciju. Datora bojājuma gadījumā, licenci var 

atjaunot, iepriekš sazinoties ar 3dLotus, SIA. 

Programmas licence derīga 12 mēnešus no tās izsniegšanas brīža.  

2.5. Programmatūras atjaunojums - Programatūras izstrādātājs, bez maksas 

nodrošina servisa pakotnes, iegādātās programmas versijas ietvaros. 

2.5.1.Programmas atjaunojums (Upgrade) 

Programmas atjaunojumi uz jaunākām versijām, netiek ietverti programmatūras 

licences maksā. Atjaunojums katru gadu nav obligāts un tā ir katra Licences 

turētāja brīva izvēle un iniciatīva. Programmas atjaunojuma aktuālo cenrādi 

nepieciešams precizēt pie 3dLotus, SIA. 
 

3. Intelektuālā īpašuma tiesības 
 

3.1 Licences turētājam piešķirtās tiesības uz Programmatūru ir tikai tās 
izmantošanas Licence. Licences turētājam netiek piešķirtas īpašumtiesības uz 
Programmatūru. Licences turētājam tiek piešķirta vienkārša licence.   
3.2 Programmatūras visas Intelektuālā īpašuma tiesības pieder programmatūras 
izstrādātājam. Programmatūra ir aizsargāta ar autortiesībām un citām intelektuālā 
īpašuma tiesībām, spēkā esošajiem likumiem un starptautiskajiem līgumiem. 
3.3 Licences turētājs apstiprina, ka Programmatūra ir aizsargāta ar autortiesībām 
un ka Licences turētājs jebkurā laikā (ne pirms, ne arī pēc šīs Licences darbības 
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pārtraukšanas) nedrīkst veikt vai pieļaut jebkādas darbības, kas pārkāpj 
autortiesības. 
 
 

4. Izmēģinājuma versija 
 
4.1 Programmatūras izvērtēšanai 3dLotus, SIA piedāvā bezmaksas Izmēģinājuma 
versiju, turpmāk (TRIAL versiju), kas ļauj izvērtēt Programmatūras atbilstību 
darba specifikai un prasībām, noteiktā laika posmā. 
4.2 TRIAL versiju drīkst lejupielādēt, instalēt un lietot neierobežots lietotāju 
skaits. 
4.3. TRIAL perioda beigās Programmatūra ir jāatinstalē no Lietotāju datoriem un 
sistēmas, vai arī, iegādājoties Licenci, jāaktivizē tā ar piešķirto Licences kodu. 
 

5. Pakalpojumi 
 
5.1. 3dLotus, SIA ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem pārtraukt jebkādu 
pieejamu pakalpojumu sniegšanu, kas tiek sniegti vai piedāvāti Licences turētājam 
Programmatūras lietošanas laikā. 
 

5.2. Jebkurus tehniskā atbalsta pakalpojumus 3dLotus, SIA sniegs e-pastā vai pa 
telefonu, un par tiem var tikt piemērota papildus maksa, kas tiek precizēta pie 
3dLotus, SIA pārstāvja. 
 

6. Licences maksa 
 
6.1. Apmaiņā pret izsniegto licenci Licences turētājam ir jāsamaksā Licences 
maksa līdz rēķinā noteiktajam datumam. 
6.2 Pēc pilnas Licences maksas samaksas, Licences turētājs saņem Pavadzīmi, 
beztermiņa Licences serifikātu, pastāvīgo Licences kodu un aktivizācijas 
instrukciju, kas tiek izsniegti Licences turētāja kontaktpersonas e-pastā. 
6.3. Ja licence tiek apmaksāta pa daļām, tad samaksas periodā  Programmatūras 
darbība tiek uzturēta ar servisa kodiem.  Ja apmaksa netiek veikta līdz noteiktam 
datumam, Programmas darbība tiek apturēta. Rēķina daļējas apmaksas gadījumā, 
iemaksātā nauda netiek atgriezta un licence netiek izsniegta. 
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7. Atbildības ierobežojumi un zaudējumu atlīdzība 
 

7.1. Programmatūra tiek nodrošināta tāda, kāda tā ir.  Programmatūras izstrādātāji  
atzīst, ka programmatūra pēc savas būtības nav ideāls produkts un tai var būt 
trūkumi, vai rasties citas novirzes. 
7.2. 3dLotus, SIA garantē Licences turētājam, ka Programmatūra visos būtiskajos  
aspektos atbildīs Programmatūras tehniskajām specifikācijām, ko publicējis tās 
izstrādātājs.  Tomēr  3dLotus, SIA nevar garantēt, ka Programmatūras darbība būs 
nepārtraukta vai bez kļūdām. 
 

7.3. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, 3dLotus, SIA nepārprotami atsakās 
no jebkādām garantijām attiecībā uz Programmatūras piemērotību katra klienta 
darbības specifikai, tās atbilstību noteikta mērķa sasniegšanai, vai izsniegt tās 
veiktspējas garantijas. 
 

7.4. 3dLotus, SIA  nekādā gadījumā nav atbildīga par nejaušiem, ārkārtējiem, 
izrietošiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai peļņas zudumu, 
uzņēmējdarbības pārtraukumu, uzņēmējdarbības iespēju vai nemateriālās vērtības 
zaudēšanu, par jebkādām prasībām par netiešu, īpašu apstākļu vai obligātu 
kompensāciju no trešo personu prasībām vai par jebkādiem netiešiem, vai 
izrietošiem zaudējumiem vai papildu izmaksām, kas var rasties saistībā ar 
Programmatūras instalēšanu vai lietošanu, tostarp Programmatūras defektu dēļ, kā 
arī par jebkāda veida datu zudumu vai neprecizitāti. 
 

7.5 Ja 3dLotus, SIA pārkāpj kādu no šiem  noteikumiem, tad vienīgā un 
maksimālā atbildība, kas izriet no civiltiesību pārkāpuma vai cita iemesla, pēc 
3dLotus, SIA  ieskatiem nekādā gadījumā nepārsniegs mazāko no šādām 
summām: 
 
7.5.1.Par Programmatūru samaksāto kopējo licences maksu;  
7.5.2. Programmatūras nomaiņas izmaksas; 
7.5.3. Līdzvērtīgas Programmatūras iegādes izmaksas; 
7.5.4. Programmatūras trūkumu novēršanas izmaksas. 
 
7.6. 3dLotus, SIA neuzņemas nekādu atbildību un nevar būt atbildīga par jebkādu 
kavēšanos vai nespēju veikt darbības saskaņā ar šiem noteikumiem, ja tas radies 
nepārvaramas varas apstākļu dēļ (tostarp, bet ne tikai, Licences lietotāja darbības 
vai bezdarbības dēļ). 
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8. Konfidencialitāte 
 

8.1. 3dLotus, SIA vai Programmatūras izstrādātājs var pieprasīt noteiktu 
informāciju un datus no Licences turētāja, jeb TRIAL versijas lietotāja  saistībā ar 
Programmatūras lietošanu vai citu pakalpojumu nodrošināšanai. 
8.2. Jebkura informācijas vākšana un izmantošana notiek saskaņā ar privātuma 
politiku (pieejama 3dLotus, SIA tīmekļa vietnēs, tajā skaitā www.zwcadsoft.lv, 
sadaļā “PAR MUMS – PRIVĀTUMA POLITIKA”, vai www.bimsoft.lv, sadaļā 
“KONTAKTI – PRIVĀTUMA POLITIKA”). 
 

9.Strīdu risināšanas kārtība 
 

9.1. Puses vienojas attiecībā uz visiem strīdiem, kas rodas starp pusēm, pirms 
tiesvedības procesa uzsākšana nosūtīt rakstisku paziņojumu otrai pusei, kurā sīki 
izklāstīts strīda raksturs un izvirzītās pretenzijas, kā arī dot otrai Pusei iespēju 
atbildēts uz šīm pretenzijām un/vai tās atrisināt 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc 
pretenzijas izsniegšanas. 
 

9.2. Ja Līdzēji nespēj nesaskaņas, domstarpības vai strīdus šo noteikumu 
9.1.punktā noteiktajā kārtībā, tie risināmi saskaņā ar Latvijas spēkā esošajiem 
tiesību aktiem tajos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības. 
 

 
10.  Publikācijas 

 
10.1. Licences turētājs piešķir 3dLotus, SIA tiesības norādīt Licences turētāju (tajā 
skaitā tā logo un/vai citas atšķirības zīmes) kā 3dLotus, SIA klientu savos 
reklāmas materiālos, tostarp tajos, kas ievietoti 3dLotus, SIA tīmekļa vietnēs. 
10.2. Licences turētājs var atsaukt 10.1. punktā piešķirtās tiesības, iesniedzot 
3dLotus, SIA rakstisku paziņojumu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms šādas 
atsaukšanas. 
 
 

Apstiprināts, 13/05/2021,  
valdes loceklis A.Resnis 


