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Pēdējās izmaiņas veiktas: 01.01.2017.  
 

1. Vispārējie noteikumi 
Šie ir Agrivi interneta vietnes pakalpojuma noteikumi. Šis ir līgums („Līgums”) starp Agrivi 

d.o.o. („Agrivi”), Horvātijas juridisko personu, www.agrivi.com saimniecības pārvaldības 

programmas īpašnieku un operatoru, un jums („jūs”, „jūsu” vai „lietotājs(-i)”), mūsu interneta 

vietnes vai pakalpojuma lietotāju. Šis Līgums ir juridiski saistošs un regulē to, kā jūs 

izmantojat mūsu Vietni un Pakalpojumu. Izmantojot vai piekļūstot jebkurai mūsu Vietnes vai 

Pakalpojuma daļai, jūs piekrītat ievērot šos Pakalpojuma noteikumus un Privātuma politiku. 

Tāpēc, lūdzu, izlasiet Pakalpojuma noteikumus un Privātuma politiku pirms mūsu Vietnes un 

Pakalpojuma izmantošanas. Mēs laiku pa laikam varam mainīt savus Pakalpojuma 

noteikumus vai Privātuma politiku. Lūdzu, pārbaudiet šo lapu regulāri, lai iepazīstos ar šī 

Līguma aktuālo versiju. Turpmākā mūsu Lietotnes, Vietnes vai Pakalpojuma izmantošana tiks 

uzskatīta par jūsu apstiprinājumu un piekrišanu jebkādām Privātuma politikā un Pakalpojuma 

noteikumos veiktajām izmaiņām. Ja jūs nepiekrītat Pakalpojuma noteikumiem vai Privātuma 

politikai, lūdzu, nekavējoties pārtrauciet izmantot mūsu Vietni un Pakalpojumu. Mūsu 

Pakalpojuma lietotājiem ir jābūt vecākiem par 18 gadiem. Ja esat jaunāks par 18 gadiem, 

lūdzu, nekavējoties pārtrauciet izmantot mūsu Vietni un Pakalpojumu un nesniedziet mums 

nekādu informāciju.  
 

2. Definīcijas 
Visā šajā Līgumā mēs varam izmantot noteiktus vārdus vai frāzes, un jums ir svarīgi izprast to 

nozīmi. Saraksts nav visaptverošs, un nevienu definīciju nevar uzskatīt par saistošu tādā mērā, 

kas liek šim Līgumam zaudēt nozīmi: „Līgums” nozīmē šos Pakalpojuma noteikumus; 

„Pakalpojums” attiecas uz tiem pakalpojumiem, kurus nodrošinām caur savu Vietni, kā arī 

jebkāda „Vietne” attiecas uz mūsu interneta vietnēm — www.agrivi.com un tās 

apakšdomēniem beta.agrivi.com, app.agrivi.com un help.agrivi.com; „Agrivi”, „mūs”, „mēs” 

un „mūsu” attiecas uz mūsu uzņēmumu Agrivi d.o.o., Vietni vai Pakalpojumu atkarībā no 

izmantošanas konteksta; „Lietotājs” attiecas uz jums, tiem, kuri lieto mūsu Pakalpojumus, un 

vispārīgajiem mūsu Vietnes apmeklētājiem; „Jūs” attiecas uz jums, personu, kas noslēdz šo 

Līgumu ar Agrivi d.o.o.  
 

3. Pakalpojuma apraksts 
Agrivi ir tiešsaistes saimniecības pārvaldības programma, kas palīdz lauksaimniekiem 

pārvaldīt savu lauksaimniecības produkciju, finanses, inventāru un nodrošina viņiem 

analītiskus rīkus datu analīzei. Pakalpojums ir pieejams mūsu Vietnē.  
 

4. Lietotāja konti 
Pirms Agrivi izmantošanas jums ir jāreģistrē konts, norādot savu vārdu, uzvārdu, uzņēmuma 

nosaukumu un e-pastu. Mēs varam pieprasīt no jums arī papildu informāciju, ja nepieciešams. 

Jūsu kredītkartes informācija tiks nodota FastSpring, mūsu trešās puses maksājumu 

apstrādātājam. Attiecībā uz kontu piešķiršanu mums ir galīgā rīcības brīvība, un mēs paturam 

tiesības noraidīt lietotājus bez paskaidrojuma. Mēs nekad neatklāsim jūsu personīgo 

identifikācijas informāciju trešajām pusēm bez jūsu atļaujas. Taču mēs varam sniegt 

neidentificējošu informāciju trešajām pusēm apkopotā veidā.  Mēs pēc saviem ieskatiem 

jebkurā laikā varam ierobežot, limitēt vai atcelt jūsu spēju reģistrēties vai izmantot Agrivi.  



 

5. Agrivi izmantošana  
Izmantojot jebkuru no mūsu Vietnēm un Pakalpojumiem, mēs piešķiram jums personisku, 

ierobežotu, neekskluzīvu licenci mūsu programmas izmantošanai. Izmantojot mūsu 

Pakalpojumus, jums tiek piešķirta licence tikai jūsu personiskajai lietošanai. Tas nozīmē, ka 

jūs nevarat pārdot mūsu Pakalpojumu, izmantot savu licenci kopīgi ar citiem, izmantot 

reverso inženieriju vai citādi mēģināt kopēt mūsu Pakalpojumu, vai mēģināt pelnīt naudu ar to 

bez mūsu skaidri izteiktas rakstiskas atļaujas. Pat ja mēs piedāvājam savu Pakalpojumu bez 

maksas, jums joprojām ir jāievēro šie noteikumi, un jūs nedrīkstat kopēt vai citādi izmantot 

mūsu Pakalpojumu tādā veidā, kā to aizliedz šī sadaļa. Iegādājoties mūsu programmu, jūs 

neiegūstat īpašumtiesības, bet gan pērkat licenci mūsu programmas izmantošanai šī Līguma 

robežās (vai brīvas izmantošanas gadījumā, jums tā tiek dota). Izmantojot mūsu Vietni vai 

Pakalpojumu, jūs uzņematies pilnu atbildību par tās izmantošanu un piekrītat neizmantot to 

tādos veidos, kādus Agrivi skaidri nav atļāvis. Jūs esat atbildīgs par to, kā izmantojat Agrivi, 

un par Agrivi izmantošanu, kas ir veikta, izmantojot jūsu kontu. Jūs piekrītat nepiekļūt, 

nekopēt vai citādi neizmantot Agrivi, tostarp mūsu intelektuālo īpašumu un prečzīmes, 

izņemot kā šie Pakalpojumu noteikumi atļauj vai kā Agrivi citādi ir rakstiski atļāvis. 

Izmantojot mūsu Vietni un Pakalpojumu, jūs piekrītat ievērot tālāk norādīto: 

 Nepārsūtīt neko nelikumīgu, aizskarošu, uzmācīgu, reputācijai kaitējošu, pornogrāfisku, 

nepieklājīgu, zaimojošu, piedauzīgu, naidīgu, rasistisku vai pēc mūsu saprātīga atzinuma 

citādi nepieņemamu; 

 Sniegt patiesu un precīzu informāciju; 

 Nepārkāpt nevienu līgumu, noteikumus vai politiku, kas regulē jūsu mobilo ierīču 

izmantošanu, kā norādījis jūsu mobilo sakaru operators un/vai mobilās ierīces ražotājs; 

 Nepārsūtīt ļaunprātīgu vai nevēlamu programmatūru; 

 Neuzdoties par citu cilvēku vai organizāciju, neizmantot fiktīvu vārdu vai maldināt par savu 

saistību ar kādu personu vai piederību kādai organizācijai; 

 Nepārkāpt ar Agrivi saistīto tīklu prasības, kārtību, politiku vai noteikumus; 

 Nekavēt vai netraucēt Agrivi; 

 Nesūtīt surogātpastu, neveikt uzlaušanu vai pikšķerēšanu attiecībā uz mums vai citiem 

lietotājiem; 

 Rīkoties vispārpieņemto pieklājības normu robežās, izmantojot mūsu vietni; 

 Neuzdoties par citu cilvēku vai organizāciju vai maldināt par savu saistību ar kādu personu 

vai piederību kādai organizācijai; 

 Neievākt vai neuzglabāt personas informāciju par citiem tiešajiem lietotājiem; 

 Nepārkāpt nevienu likumu vai noteikumu, un tikai un vienīgi jūs esat atbildīgs par šādiem 

pārkāpumiem; 

 Nekopēt, nepārveidot, nenomāt, neiznomāt, neaizdot, nepārdot, nenodot, neizplatīt, neveikt 

reverso inženieriju, nepiešķirt garantijas vai citādi nenodot nekādas tiesības uz tehnoloģiju vai 

programmatūru, kas ir pamatā mūsu Vietnei vai jebkuriem mūsu Pakalpojumiem; 

 Neizraisīt vai nepalīdzēt izraisīt nevienas mūsu vietnes daļas iznīcināšanu, viltošanu, 

pārvietošanu, deaktivizāciju vai sabojāšanu, tostarp jebkuras mūsu vietnes daļas izņemšanu no 

rādītāju sarakstiem vai atslēgšanu no trešās puses tīmekļa, piemēram, pieprasot tās izņemšanu 

no meklētājprogrammas; 



 Nepārkāpt mūsu intelektuālā īpašuma tiesības, ja vien jums nav mūsu atļauja to izmantot 

specifiskā veidā, kādā jūs to lietojāt; 

 Jums ir skaidri aizliegts piekļūt Agrivi, izmantojot virtuālu privātu tīklu vai starpniekserveri. 

Ja atklājas, ka jūs veicat kaut ko no iepriekšminētā, jūsu privilēģijas izmantot mūsu 

Pakalpojumu var pēc mūsu ieskatiem tikt pārtrauktas vai apturētas. Parasti mēs sniegsim 

paskaidrojumu par katru jebkāda mūsu Pakalpojuma lietošanas pārtraukšanu vai apturēšanu, 

bet Agrivi saglabā tiesības apturēt vai pārtraukt jebkuru kontu jebkurā laikā bez brīdinājuma 

vai paskaidrojuma. Agrivi Vietnē un Pakalpojumā var būt saites uz citām vietnēm (tādām kā 

reklāmās), integrētiem trešo pušu produktiem, vai arī Agrivi Vietne un Pakalpojums ļauj 

citiem sūtīt jums tādas saites. Saite uz trešās puses tīmekļa vietni nenozīmē to, ka mēs to 

apstiprinām vai ka mēs esam ar to saistīti. Mēs nekontrolējam trešo pušu tīmekļa vietnes. Jūsu 

piekļuve šādām trešo pušu tīmekļa vietnēm vai saturam ir uz jūsu pašu riska, un jums vienmēr 

ir jāizlasa trešās puses tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi un privātuma politika pirms tās 

izmantošanas. Agrivi nav atbildīgs par kaitējumu vai zaudējumu, kas saistās ar jebkāda satura, 

preču vai pakalpojumu, kas ir pieejami jebkuras trešās puses tīmekļa vietnē vai caur to, 

izmantošanu.  
 

6. Intelektuālā īpašuma tiesības 
Agrivi Pakalpojuma konstrukcija kopā ar tur ietverto Agrivi radīto tekstu, skriptiem, grafiku, 

interaktīvajām funkcijām un preču zīmēm, pakalpojumu marķējumiem un logotipiem 

(„Identifikācijas zīmes”) pieder vai ir licencēti Agrivi d.o.o. saskaņā ar autortiesībām un citām 

īpašumtiesībām atbilstoši Horvātijas un ārvalstu likumiem un starptautiskajām konvencijām. 

Agrivi saglabā visas tiesības, kas nav skaidri piešķirtas Pakalpojumā un Vietnē. Jūs piekrītat 

neiesaistīties Vietnē vai Pakalpojumā ietverto materiālu lietošanā, kopēšanā vai izplatīšanā, ja 

vien mēs tam neesam devuši skaidri izteiktu, rakstisku atļauju.  
 

7. Saturs un privātums 
Agrivi nepieder jūsu Saturs, un tas nav atbildīgs un nekādā veidā neuzņemas atbildību par 

saturu, kas pēc mūsu saprātīga uzskata ir nelikumīgs, aizskarošs, uzmācīgs, kaitējošs 

reputācijai, pornogrāfisks, nepieklājīgs, zaimojošs, piedauzīgs, naidīgs, rasistisks vai citādi ar 

nepieņemams. Jūsu Saturu un meta datus par jūsu Saturu var apskatīt citi lietotāji atbilstoši 

jūsu iestatījumiem Pakalpojumā. Agrivi var, taču tas nav tā pienākums, uzraudzīt jūsu Saturu, 

ko ievietojat Pakalpojumā. Mēs varam izņemt jebkādu jūsu ielikto informāciju jebkāda 

iemesla dēļ un bez nekāda iemesla. Jūs piešķirat Agrivi neekskluzīvu, pilnībā apmaksātu, 

nododamu licenci izvietot visā pasaulē bez autora honorāra reklāmas saistībā ar jūsu saturu un 

izmantot jūsu saturu, lai reklamētu un veicinātu Agrivi jebkurā vidē. Pakalpojuma 

izmantošanas laikā mēs varam nosūtīt vienu vai vairākas sīkdatnes — mazus datu failus — uz 

jūsu datoru, lai unikāli identificētu jūsu pārlūkprogrammu un ļautu Agrivi palīdzēt ātrāk ieiet 

sistēmā un sekmēt navigāciju pa vietni. Sīkdatne var mums nodot anonīmu informāciju par to, 

kā jūs pārlūkojat Pakalpojumu. Pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas jūsu cietajā diskā paliek 

pastāvīga sīkdatne, lai jūsu pārlūkprogramma to varētu izmantot turpmākajās reizēs, kad ejat 

uz Pakalpojumu. Pastāvīgās sīkdatnes var izdzēst, sekojot tīmekļa pārlūkprogrammas 

norādījumiem. Sesijas sīkdatne ir pagaidu sīkdatne, kas pazūd pēc pārlūkprogrammas 

aizvēršanas. Jūs varat atiestatīt savu tīmekļa pārlūkprogrammu, lai atteiktos no visām 

sīkdatnēm vai lai saņemtu norādījumu par to, kad sīkdatne tiek nosūtīta. Taču dažas 

Pakalpojuma funkcijas var pienācīgi nedarboties, ja sīkdatnes pieņemšana ir deaktivizēta. 

Pakalpojuma izmantošanas laikā mūsu serveri automātiski dokumentē noteiktu informāciju, 

ko nosūta jūsu tīmekļa pārlūkprogramma. Šie servera žurnāli var iekļaut tādu informāciju kā 

tīmekļa pieprasījums, interneta protokola („IP”) adrese, pārlūkprogrammas veids, 

atsauces/izejas lapas un vienotais resursu vietrādis URL, klikšķu skaits un tas, kā jūs 



mijiedarbojieties ar saitēm Pakalpojumā, domēna nosaukumi, mērķlapas, apskatītās lapas, 

mobilo sakaru operators un cita tāda informācija. Pakalpojuma izmantošanas laikā mēs varam 

piemērot tīkla datu vācējus (zināmi arī kā tīmekļa bāksignāli), kas tiek izmantoti tiešsaistes 

izmantošanas veidu izsekošanai. Bez tam mēs varam izmantot arī tīkla datu vācējus e-pastos 

uz HTML bāzes, kas ir nosūtīti mūsu lietotājiem, lai izsekotu, kurus e-pastus saņēmēji atver. 

Šī informācija tiek izmantota, lai nodrošinātu precīzāku pārskatu sniegšanu un lai Agrivi būtu 

labāks mūsu lietotājiem. Kad jūs izmantojat Pakalpojumu ar mobilās ierīces palīdzību, mēs 

varam piekļūt „atrašanās vietas datiem”, tos savākt, uzraudzīt un/vai attālināti uzglabāt, šie 

dati var ietvert GPS koordinātas (piemēram, ģeogrāfisko platumu un/vai garumu) vai līdzīgu 

informāciju par jūsu mobilās ierīces atrašanās vietu. Atrašanās vietas dati var sniegt mums 

informāciju par to, kā jūs pārlūkojat Pakalpojumu. Atrašanās vietas dati neuzkrāj vai neizpauž 

personīgi identificējamu informāciju. Atrašanās vietas datus var izmantot kopā ar personīgi 

identificējamu informāciju. Dažas Pakalpojuma funkcijas, jo īpaši ar atrašanās vietu saistīti 

pakalpojumi, var nedarboties pareizi, ja atrašanās vietas datu izmantošana vai pieejamība ir 

traucēta vai deaktivizēta. Piekļūstot Pakalpojumam ar mobilo ierīci, mēs varam piekļūt 

vienam vai vairākiem „ierīces identifikatoriem”, tos savākt, uzraudzīt un/vai attālināti 

uzglabāt. Ierīču identifikatori ir mazi datu faili vai līdzīgas datu struktūras, kas ir uzglabātas 

jūsu mobilajā ierīcē vai ir saistītas ar to un kas unikāli identificē jūsu mobilo ierīci, un tās tiek 

izmantotas Pakalpojuma uzlabošanai. Ierīces identifikators var būt dati, kas ir uzglabāti 

saistībā ar ierīces aparatūru, dati, kas ir uzglabāti saistībā ar ierīces operētājsistēmu vai citu 

programmatūru, vai arī dati, kurus mēs esam nosūtījuši uz ierīci. Ierīces identifikators var 

sniegt mums informāciju par to, kā jūs izmantojat Pakalpojumu. Ierīces identifikators neiegūst 

vai neizpauž informāciju, kas jūs personīgi identificē. Ierīces identifikatoru var izmantot kopā 

ar personu identificējošu informāciju. Ierīces identifikators var palikt jūsu ierīcē pastāvīgi, lai 

palīdzētu ātrāk ieiet sistēmā un uzlabotu navigāciju, izmantojot Pakalpojumu. Dažas 

Pakalpojuma funkcijas var nedarboties pareizi, ja ierīču identifikatoru izmantošana vai 

pieejamība ir traucēta vai deaktivizēta. Aktivizējot Agrivi Pakalpojumus, Agrivi var piekļūt 

ierīces identifikatoriem, tos savākt un/vai uzglabāt. Agrivi izmanto trešās puses analīzes rīkus, 

piemēram, Google Analytics, lai palīdzētu izprast Pakalpojuma izmantošanu. Daudzi no šiem 

rīkiem apkopo jūsu pārlūkprogrammas atsūtīto informāciju, kas ir daļa no tīmekļa lapas 

pieprasījuma, tostarp sīkdatnes un jūsu IP adresi. Šie analītiskie rīki arī saņem šo informāciju, 

un šo rīku lietošanu regulē to privātuma politika.  
 

8. Samaksa 
Agrivi piedāvā gan bezmaksas, gan maksas Pakalpojumu abonēšanu. Piereģistrējoties maksas 

Agrivi abonēšanai, jums tiks lūgts norādīt maksājuma informāciju, un jums būs jāiesniedz 

kredītkartes kā maksājuma līdzekļa dati. Cena par mūsu Vietnes un Pakalpojuma izmantošanu 

var atšķirties. Maksājot, lūdzu, pārbaudiet, vai saprotat cenu un maksāšanas noteikumus un 

nosacījumus. Ja jūs iegādājaties mēneša plānu, lūdzu, ņemiet vērā, ka no jūsu kredītkartes tiks 

iekasēta maksa un automātiski tiks izrakstīts ikmēneša rēķins bez papildu paziņojuma. Mēs 

saglabājam tiesības jebkurā laikā paaugstināt mēneša tarifus, taču mēs jūs informēsim par 

maksas palielināšanu. Jūsu informācija tiks atklāta mūsu trešās puses maksājumu 

apstrādātājam FastSpring maksājumu apstrādes nolūkā. Jūs jebkurā laikā varat anulēt savu 

kontu, kas pārtrauks jaunus maksājumus par Pakalpojuma abonēšanu. Tomēr iepriekš veiktie 

Pakalpojuma abonēšanas maksājumi netiek atmaksāti.  
 

9. Apliecinājumi un garantijas 
Mēs nedodam apliecinājumus vai garantijas nekādā noteiktā nolūkā. Jūs piekrītat, ka 

atbrīvojat mūs no jebkādas atbildības, kas mums citādi varētu būt saistībā ar šo līgumu vai 

mūsu Pakalpojumiem, tādu iemeslu dēļ kā, piemēram, mūsu pakalpojuma atteice, nolaidība 



vai cita veida civiltiesību pārkāpums. Jūs piekrītat, ka mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem, 

ko radījušas trešās puses, kas var izmantot mūsu pakalpojumus, tostarp, bet ne tikai personas, 

kas pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, ceļ neslavu, nelikumīgi iejaucas ekonomiskajās 

attiecībās vai veic jebkuru citu rīcību ar prasības spēku, kas dod tiesības ierosināt lietu. Mēs 

neesam atbildīgi par mūsu uzņēmuma vai trešās puses preču vai pakalpojumu atteici, ieskaitot 

jebkādus plānotus vai neplānotus, tīšus vai netīšus darbības traucējumus vai pārrāvumus, 

nesavlaicīgu piegādi mūsu tīmekļa vietnē, kas neļauj īslaicīgi vai pastāvīgi piekļūt mūsu 

vietnei. Mūsu pakalpojumu nodrošināšana ir atkarīga no jūsu piekrišanas šai un visām citām 

šī Līguma sadaļām.  
 

10. Atbildības ierobežojumi 
Agrivi, tā darbinieki, aģenti, amatpersonas, direktori un cits personāls nekādā gadījumā nav 

atbildīgs jūsu priekšā par jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, speciāliem, soda vai 

izrietošiem zaudējumiem, kas izriet no (I) satura kļūdām, kļūmēm vai neprecizitātēm, (II) 

jebkura rakstura miesas vai īpašuma bojājumiem, kas izriet no jūsu piekļuves mūsu 

pakalpojumiem un to izmantošanas, (III) jebkuras nesankcionētas piekļuves mūsu drošajiem 

serveriem un/vai jebkādai citai tur uzglabātajai personiskajai un/vai finanšu informācijai vai 

no to izmantošanas, (IV) jebkāda nosūtīšanas traucējuma vai pārtraukšanas uz mūsu 

pakalpojumiem vai no tiem, (V) jebkādām blusām, vīrusiem, Trojas zirgiem u.tml., ko trešā 

persona var nosūtīt mūsu pakalpojumiem vai caur tiem un/vai (VI) jebkādām kļūdām vai 

nolaidībai jebkādā saturā, kā arī par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies, 

izmantojot jebkuru saturu, kas ir ievietots, nosūtīts pa e-pastu, nodots vai kā citādi pieejams 

caur pakalpojumiem, neatkarīgi no tā, vai tas ir balstīts uz garantiju, līgumu, likumā noteiktu 

atlīdzināmu kaitējumu vai jebkuru citu tiesību teoriju, un neatkarīgi no tā, vai uzņēmums tiek 

informēts par šādu zaudējumu iespējamību. Iepriekšminētais atbildības ierobežojums tiek 

piemērots vislielākajā mērā, kādu atļauj attiecīgās jurisdikcijas normatīvie akti. Jūs īpaši 

atzīstat, ka Agrivi nav atbildīgs par nevienas trešās puses saturu vai apmelojošu, aizskarošu 

vai nelikumīgu rīcību un ka jūs pilnībā esat atbildīgs par kaitējuma risku vai kaitējumu no 

iepriekšminētā. Agrivi nav atbildīgs par uzņēmējdarbības problēmām, kas rodas, izmantojot 

mūsu Vietni un Pakalpojumu. Viss saturs, ko jums nodrošina Vietne un Pakalpojums, ir 

informatīvs, un lēmums reaģēt, pamatojoties uz sniegto informāciju, ir jūsu lēmums un 

atbildība, tāpēc pirms jebkādu biznesa lēmumu pieņemšanas ņemiet vērā visus faktus. Ja 

rodas kāda problēma ar mūsu Vietni, Pakalpojumu vai jebkuru saturu, jūs piekrītat, ka 

vienīgais līdzeklis ir izbeigt mūsu Vietnes, Pakalpojuma vai jebkāda satura izmantošanu. 

Agrivi nav atbildīgs jūsu vai trešo personu priekšā par nekādu bojājumu, kaitējumu, traumu 

vai prasību, kas rodas no Vietnes, Pakalpojuma vai jebkuru mūsu Vietnē iegādāto produktu 

izmantošanas. Jūsu ērtībai tālāk sniedzam dažas būtiskas šī Līguma detaļas, kas ietekmē jūsu 

tiesības un tiesiskos aizsardzības līdzekļus: 

1. Mēs neuzņemamies atbildību par lietotāja ievietoto, uzglabāto, augšupielādēto vai 

mums nosūtīto saturu vai par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas var rasties, 

jo šāda dalībnieka saturs, tostarp, bet ne tikai apmelo, ceļ neslavu, diskreditē, ir 

nepatiess, piedauzīgs vai apgānošs; 

2. Mēs neuzņemamies atbildību par nekādām prasībām, tiesas procesu, lūgumrakstu, 

prasību pēc šķīrējtiesas vai tiesas procesa, kas saistīts ar traumu vai kaitējumu, kas 

radies jebkādas Agrivi izmantošanas rezultātā, neatkarīgi no tā, vai tas radies 

civiltiesiskās atbildības vai līguma, likuma vai pašu kapitāla ietvaros; 

3. Jūsu spēja izmantot vai mijiedarboties ar šo vietni ir privilēģija, nevis tiesības, bet mēs 

paturam tiesības bez brīdinājuma veikt jebkādas darbības, kuras uzskatām par 



atbilstošām, lai novērstu jebkādu pārkāpumu, izpildītu jebkādu noteikumu vai izlabotu 

jebkādus iespējamos šī Līguma vai jebkāda piemērojamā tiesību akta pārkāpumus 

tikai un vienīgi pēc saviem ieskatiem. 

Agrivi nav atbildīgs nekāda cita iemesla dēļ vai par zaudējumiem pat tad, ja mums ir paziņots 

par šādu zaudējumu iespējamību. Ja šo punktu aizliedz vai ierobežo piemērojamie tiesību akti, 

mūsu atbildība tiek ierobežota līdz viszemākajai likumīgi pieprasītajai summai. Pakalpojumu 

kontrolē un piedāvā Agrivi no savas mītnes Horvātijā, Eiropas Savienībā. Agrivi neapgalvo, 

ka Pakalpojums ir piemērots vai pieejams izmantošanai citās vietās. Tie, kuri piekļūst vai 

izmanto Pakalpojumu no citām jurisdikcijām, rīkojas pēc pašu gribas un ir atbildīgi par 

vietējo tiesību aktu ievērošanu.  
 

11. Zaudējumu atlīdzināšana 
Jūs piekrītat aizsargāt, atlīdzināt un nodrošināt Agrivi d.o.o, tā darbinieku, aģentu, 

amatpersonu, direktoru un citu darbinieku tiesisko interešu aizsardzību pret jebkādām un 

visām prasībām, kaitējumiem, saistībām, zaudējumiem, atbildības, izmaksām vai parādiem, kā 

arī izdevumiem (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar advokāta honorāru), kas rodas no: (I) 

Agrivi Vietnes un Pakalpojuma izmantošanas un piekļuves; (II) jebkura šo Pakalpojuma 

noteikumu pārkāpuma; (III) jebkādu trešo pušu tiesību, tostarp bez ierobežojumiem jebkādu 

autortiesību, īpašumtiesību vai privātuma tiesību, pārkāpšanas; vai (IV) jebkādas prasības par 

to, ka jebkas no jūsu satura radījis kaitējumu trešajai personai. Šis aizsardzības un atlīdzības 

pienākums paliek spēkā pēc šo Pakalpojuma noteikumu darbības beigām un jūsu Agrivi 

Pakalpojuma izmantošanas beigām. Jūs arī piekrītat, ka jums ir pienākums mūs aizstāvēt pret 

šādām prasībām, un šādos gadījumos mēs varam pieprasīt samaksāt par mūsu izvēlēto 

advokātu (-iem). Jūs piekrītat, ka šī atlīdzība attiecas uz prasību segt saprātīgus mūsu 

advokātu honorārus, tiesas izdevumus un izmaksas. Šajā punktā aprakstītās prasības gadījumā 

mēs varam izlemt to atrisināt ar prasības iesniedzējas pusi/pusēm, un jūs būsiet atbildīgs par 

zaudējumiem tā, it kā būtu noticis tiesas process.  
 

12. Vecuma ierobežojumi 
Agrivi un tā Pakalpojumus drīkst izmantot tikai 18 gadus vecas un vecākas personas. Ja jūs 

esat jaunāks par 18 gadiem, lūdzu, neizmantojiet mūsu Vietni un nesniedziet mums nekādu 

informāciju.  
 

13. Likuma izvēle 
Šo Līgumu regulē likumi, kas ir spēkā Zagrebā, Horvātijā, Eiropas Savienībā. Tiek uzskatīts, 

ka šī līguma piedāvāšana un pieņemšana ir notikusi Horvātijā. Jūs piekrītat, ka jebkuru 

domstarpību, kas rodas no šī Līguma vai saistībā ar to, izskata tikai kompetentās jurisdikcijas 

tiesā Zagrebā vai tiesā, kas ir vistuvāk Horvātijai, Eiropas Savienībā. Ja jūs ierosināt strīdu 

citā veidā, nevis atbilstoši šai sadaļai, jūs piekrītat, ka mēs varam rīkoties, lai to noraidītu, un 

ka jūs, tā darot, būsit atbildīgs par mūsu saprātīgiem advokātu honorāriem, tiesas izdevumiem 

un izmaksām. Jūs piekrītat, ka zaudētāja puse jebkurā strīdā, kas rodas no šī Līguma vai 

saistībā ar to, būs atbildīga par uzvarētājas puses pamatotu advokātu honorāru, tiesas 

izdevumu un izmaksu atlīdzināšanu.  
 

14. Force Majeure 
Jūs piekrītat, ka mēs neesam atbildīgi jūsu priekšā par to, par ko citādi varētu būt atbildīgi, ja 

tas ir ārpus mūsu kontroles esošu notikumu dēļ, tostarp, bet ne tikai stihiskas nelaimes, karš, 

sacelšanās, nemieri, terorisms, noziedzība, darbaspēka trūkums (tostarp likumīgie un 

nelikumīgie streiki), embargo, pasta traucējumi, komunikācijas traucējumi, infrastruktūras 

darbības traucējumi vai trūkums, materiālu trūkums vai jebkāds cits notikums, kas ir ārpus 



mūsu kontroles.  
 

15. Nodalāmība 
Ja kāds šī Līguma noteikums kļūst pretlikumīgs, pretrunā ar citu Līguma noteikumu vai citādi 

nepiemērojams, Līgums paliks spēkā tā, it kā tas būtu noslēgts bez šī nepiemērojamā 

noteikuma iekļaušanas. Ja divi vai vairāki šā Līguma noteikumi tiek uzskatīti par pretrunīgiem 

viens otra darbībai, tikai un vienīgi Agrivi ir tiesības izvēlēties, kurš noteikums paliek spēkā.  
 

16. Neatbrīvošana no tiesībām 
Mēs saglabājam visas tiesības, kas mums ir atļautas saskaņā ar šo Līgumu un jebkuriem 

piemērojamo likumu noteikumiem. Tas, ka mēs nerealizējam jebkuru konkrētu šī Līguma vai 

piemērojamā likuma noteikumu, nav uzskatāms kā atteikšanās no tiesībām realizēt šo pašu 

noteikumu tādos pašos vai citos apstākļos jebkurā brīdī nākotnē.  
 

17. Izbeigšana un anulēšana 
Mēs varam izbeigt vai apturēt pakalpojumu, jūsu kontu vai jebkuru citu pakalpojumu 

noteikumu pēc saviem ieskatiem bez paskaidrojuma un paziņojuma, lai gan mēs vairumā 

gadījumu centīsimies nodrošināt laicīgu paskaidrojumu. Ja vēlaties pārtraukt šo Līgumu, jūs 

esat pilnībā atbildīgs par pareizu izbeigšanas procedūru ievērošanu. Anulēšana var 

nekavējoties izdzēst jebkuru saturu, kuru esat iesniedzis Agrivi. Visi šī Līguma noteikumi, 

kuriem pēc savas būtības vajadzētu palikt spēkā pēc izbeigšanas, paliek spēkā pēc 

izbeigšanas, tostarp, bez ierobežojumiem īpašumtiesību noteikumi, garantijas atrunas, 

atlīdzība par zaudējumiem un atbildības ierobežojumi.  
 

18. Tiesību nodošana 
Jūs nedrīkstat nodot savas tiesības un/vai saistības saskaņā ar šo Līgumu nevienai citai pusei 

bez iepriekšējas mūsu rakstiskas piekrišanas. Mēs drīkstam nodot savas tiesības un/vai 

saistības saskaņā ar šo Līgumu jebkurai citai pusei pēc saviem ieskatiem. 

 


