LĪGUMS
PAR LMT PAKALPOJUMU „ELPO”
I. Pamatinformācija
LMT
"Latvijas Mobilais Telefons" SIA
Reģistrācijas Nr. 50003050931
PVN maks. reģistrācijas numurs LV50003050931
Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039, Latvija

E-pasta adrese: info@lmt.lv
Interneta adrese: www.lmt.lv
LMT Kontaktu centra
tālrunis: 80768076

Bankas rekvizīti:
“Swedbank” AS
HABALV22
LV21HABA0001408032543

Klients
Vārds, uzvārds / Nosaukums
Personas kods / Reģistrācijas numurs
Deklarētā adrese / Juridiskā adrese
Rēķina piegādes adrese
Kontaktinformācija

Tālrunis
E-pasts

Pakalpojuma dati
Pakalpojuma numurs
Pakalpojumam piesaistītais Klienta pieslēguma numurs

Ierīce
Pakalpojumam izsniegtā Ierīce (modelis / sērijas numurs / vērtība)

Pakalpojums
LMT pakalpojums “ELPO” telpu labsajūtas un drošības līmeņa kontrolei atbilstoši Līguma noteikumu sadaļā “Termini” pieejamajai definīcijai.

Pakalpojuma maksa
Pakalpojuma maksas ikmēneša apmērs ir norādīts Pakalpojuma vietnē - https://www.lmt.lv/elpo

Līguma struktūra
Līgums sastāv no I daļas – “Pamatinformācija” (Līguma pamatinformācija) un II daļas – “Līguma par LMT pakalpojumu „ELPO” noteikumi” (Līguma
noteikumi), kuru aktuālā redakcija ir pieejama Pakalpojuma vietnē - https://www.lmt.lv/elpo. Abas Līguma daļas ir vienotā Līguma sastāvdaļas, tās
ir vērtējamas un tulkojamas kopsakarībā. Līgumā lietotajiem terminiem ir vienāda nozīme visā Līguma tekstā un tie tiek lietoti atbilstoši Līguma
noteikumu sadaļai “Termini”.

Klienta apliecinājumi
Klients ar Līguma parakstīšanu vai elektronisku apstiprināšanu apliecina, ka ir iepazinies, pilnībā izprot un apņemas ievērot šādus ar Pakalpojuma
lietošanu neatņemami saistītus un publiski pieejamus noteikumus:
-

Līguma noteikumi (skat. Līguma II daļa)

-

LMT pakalpojumu līguma noteikumi (skat. https://www.lmt.lv)

Termiņu uzskaite
Pakalpojuma darbības laiks
Lietotnes datu apstrādes termiņš
Ierīces sensoru datu apstrādes
termiņš

Pakalpojums ir spēkā un pieejams Klientam no Līguma noslēgšanas un Ierīces izsniegšanas dienas līdz
Pakalpojuma atslēgšanai Līguma noteikumos noteiktajā kārtībā.
Lietotnes dati tiek apstrādāti un uzglabāti Platformā no datu ievadīšanas vai iestatīšanas brīža Lietotnē
līdz attiecīgo datu dzēšanai Līguma noteikumos noteiktajā kārtībā.
Dati par Ierīces sensoru mērījumiem tiek apstrādāti un uzglabāti Platformā no datu fiksēšanas brīža Ierīcē
līdz attiecīgo datu dzēšanai Līguma noteikumos noteiktajā kārtībā.

LMT:

Klients:

_____________________________

_____________________________

Rīgā 20__.gada ___.____________

Rīgā 20__.gada ___.____________

II. Līguma par LMT pakalpojumu „ELPO” noteikumi
Termini
AWS
Brīdinājums

Cumulocity sistēma
Galiekārta
Ierīce

Ierīces sensoru dati
Instrukcija
Izmaksu atlīdzība
Klients
Lietotne

Lietotnes dati

Lietošanas apraksts
Līdzēji
Līgums
Līguma noteikumi
LMT Kontaktu centrs
LMT IoT tīkls
LMT sistēma
Mans LMT
Pakalpojums

Pakalpojuma maksa

Pakalpojuma numurs

Pakalpojuma vietne
Partneri
Platforma
Pieslēgums
Profils
Profila lietotāja sadaļa

Ražotājs
Risinājums
Ziņojums
Ziņojuma saņēmējs

Amazon.com LLC uzturēta Amazone Web Services platforma.
Trauksmes paziņojums par iespējamu kritisko (ārkārtas) situāciju Ierīces atrašanās vietā saistībā ar Ierīces
sensoru konstatēto būtiski paaugstināto piedūmojuma un/vai tvana gāzes (CO) koncentrācijas stāvokli, kā
arī informatīvs paziņojums saistībā ar piedūmojuma līmeņa paaugstināšanos vai Ierīces baterijas izlādi
attiecīgajā vietā.
Software AG Polska Sp. z o.o. uzturēta lietu interneta pārvaldības sistēma, kas izvietota AWS datu centra
infrastruktūrā Eiropas Ekonomiskajā zonā (EEZ) un darbojas mākoņpakalpojuma režīmā.
Ar Apple iOS vai Android operētājsistēmu aprīkots viedtālrunis.
Ražotāja izstrādāta Ierīce, kas aprīkota ar vienu vai vairākiem gaisa kvalitātes, dūmu, temperatūras,
mitruma, tvana gāzes mērījumu sensoriem. Ierīce ir LMT īpašums un Klientam tā tiek nodota lietošanā uz
Pakalpojuma darbības laiku. Klientam izsniedzamā Ierīce ir fiksēta Līguma pamatinformācijā (Līguma I
daļa).
Ierīces sensoru veiktie gaisa kvalitātes, dūmu, temperatūras, tvana gāzes mērījuma dati un to vizuāls
atspoguļojums Lietotnē.
Ražotāja dokumentēti norādījumi Ierīces pareizai uzstādīšanai un ekspluatācijai, kas komplektējas ar Ierīci.
Ieturējums, ko LMT piemēro Klientam, ja Klients nenodod LMT Ierīci Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā
vai atpakaļ atdotai Ierīcei LMT konstatē bojājumus un neatbilstības, kas nav saistīts ar dabisku nolietojumu.
Fiziska vai juridiska persona vai cits tiesību subjekts, kas noslēdzis Līgumu, Lietotnē pieslēdzis
Pakalpojumu un Līguma pamatinformācijā (Līguma I daļa) norādīts kā Klients.
Galiekārtā uzstādāma Pakalpojuma lietotne “LMT Sensors” Ierīces sensoru datu attālinātai nolasīšanai un
pārvaldīšanai. Lietotnes izmantošanu reglamentē Lietotnes lietošanas noteikumi, ar kuru aktuālo saturu
Klients var iepazīties Lietotnes Profila lietotāja sadaļā.
Lietotnē ievadītā informācija, kas nepieciešama Pakalpojuma darbības funkcionālai nodrošināšanai un
Ziņojumu nosūtīšanai Ziņojumu saņēmējiem, tostarp, Profila lietotāja sadaļas informācija, Pakalpojuma
funkciju iestatījumi, iestatītie Ziņojumu saņēmēji un Ierīces atrašanās vietas adrese ar durvju kodu (pēc
izvēles).
Pakalpojuma vietnē pieejamais apraksts (manuālis) par Risinājuma komponenšu pareizu saslēgšanu,
Pakalpojuma iespējošanu, kā arī Lietotnē pieejamajām Pakalpojuma funkcijām un to iestatīšanas iespējām.
LMT un Klients saukti kopā.
Šis līgums par LMT Pakalpojumu „ELPO” (atbilstoši tā saturam un struktūrai).
Līguma II daļā ietvertie Pakalpojuma standarta noteikumi, kuru aktuālā redakcija ir pieejama Pakalpojuma
vietnē.
LMT struktūrvienība Klientu atbalstam ar Pakalpojuma lietošanu saistītajos jautājumos. Kontaktu centra
tālrunis ir norādīts Līguma pamatinformācijā (Līguma I daļa).
Lietu interneta standartam atbilstošs LMT datu pārraides radiotīkls Latvijas Republikas teritorijā, kas ir daļa
no LMT elektronisko sakaru tīkla un ļauj Ierīcei sazināties ar Platformu.
LMT datu apstrādes un pārvaldības sistēma, kas izvietota LMT datu centrā, kur norisinās datu apstrāde,
analītika, datu saglabāšana, informācijas uzskaite un Ziņojumu veidošana.
LMT interneta vietne ar domēna vārdu https://manslmt.lv, kas nodrošina LMT pakalpojumu pārvaldīšanu
interneta vidē, kā arī iespēju Klientam autorizēties un piekļūt Pakalpojuma administrēšanas rīkiem.
LMT pakalpojums “ELPO” telpu labsajūtas un drošības līmeņa kontrolei, kas nodrošina telpās uzstādīto
Ierīces sensoru datu attālinātas uzraudzības iespēju, šo datu vizualizēšanu un pārvaldīšanu, kā arī
Ziņojumu iestatīšanu un nosūtīšanu Klienta norādītajiem Ziņojumu saņēmējiem Lietošanas aprakstā
noteiktajā veidā.
Ikmēneša maksa, ko Klients Pakalpojuma darbības laikā maksā LMT par Pakalpojuma lietošanas iespējas
abonēšanu, un ietver atlīdzību par Pieslēguma nodrošināšanu un 1 (vienas) Ierīces lietošanas tiesībām
attiecīgajā mēnesī. Aktuālais Pakalpojuma maksas apmērs ir norādīts Pakalpojuma vietnē.
Klienta tālruņa pieslēguma numurs (MSISDN) no Klientam pieejamo (autorizēto) pieslēgumu numuru
saraksta LMT vai cita elektronisko sakaru operatora tīklā ar atbilstošu balss un interneta datu pārraides
pieslēguma veidu. Sākotnējais Pakalpojuma numurs tiek fiksēts Līguma pamatinformācijā (Līguma I daļa).
LMT interneta vietne https://www.lmt.lv/elpo.
Amazon.com LLC un Software AG Polska Sp. z o.o. kopā saukti.
Lietu interneta platforma, kas ietver LMT un Cumulocity sistēmas un to savienojošos elementus.
LMT datu pārraides pieslēgums, kas nodrošina Ierīcei datu apmaiņu atbilstošā LMT IoT tīklā.
Lietotnē reģistrējams Klienta konts, kas satur Lietotnes datus, kā arī ietver informāciju par Ierīci un Ierīces
sensoru datiem.
Lietotnē aizpildīšanai / rediģēšanai pieejamā Profila sadaļa “Tavs profils”, kas satur informāciju par Klientu
kā Lietotnes lietotāju, tā izvēlēto Lietotnes valodu, tostarp, potenciālo Ziņojumu adresātu sarakstu un
potenciālo Ierīces atrašanās vietas adresi/-ēm.
Ierīces ražotājs “Mikrotīkls” SIA.
LMT izstrādāts tehnisko risinājumu kopums, kas sastāv no vienotā sistēmā ar Platformu saslēgtas
Lietotnes, Pieslēguma un vismaz vienas Ierīces.
Lietotnē Klienta iestatāms Brīdinājumu saturošs ziņojums SMS, Lietotnes notifikācijas (push-notification) vai
automatizēta zvana veidā ar aicinājumu uz to reaģēt Ierīces atrašanās vietas adresē, kas fiksēta Lietotnē.
Lietotnē Klienta iestatītais Ziņojuma saņēmējs (tostarp var būt pats Klients), kurš ar Galiekārtas palīdzību
saņem Ziņojumu Lietotnē, uz Pakalpojuma numuru vai jebkuru citu Klienta norādīto pieslēgumu numuru
balss ziņas vai SMS veidā LMT vai citu elektronisko sakaru operatoru tīklos.

I.

Pakalpojums

1. LMT nodrošina Klientam Pakalpojumu atbilstoši Līgumam un Lietošanas aprakstam. Pakalpojums nav uzskatāms par drošības
risinājumu, taču ļauj Klientam uzraudzīt gaisa kvalitāti un piedūmojuma stāvokli telpās, sniedzot iespēju attālināti sekot līdzi Ierīces
darbībai, tās sensoru uztvertajiem datiem, izsūtīt Ziņojumus un Brīdinājuma gadījumā attiecīgi uz tiem reaģēt. Klients patstāvīgi pārvalda
Pakalpojuma funkciju iestatījumus, tostarp, aktivizē dažādus Ziņojumu saņemšanas veidus un fiksē Ierīces atrašanās vietas adresi.
2. Iespēja lietot Pakalpojumu un izmantot tā funkcionālās iespējas Klientam tiek nodrošināta visā Pakalpojuma darbības laikā pie
nosacījuma, ka Klients veic Pakalpojuma maksas ikmēneša samaksu un Pakalpojuma sniegšana nav pārtraukta Līgumā noteiktajā
kārtībā.
3. Pakalpojuma darbība balstās uz LMT izstrādāta Risinājuma pamata, ko kopīgi ar Partneriem tehniski uztur un nodrošina LMT.
Pakalpojums ir pieejams un Ierīces darbojas visā Latvijas Republikas teritorijā vietās, kur ir pieejams stabils LMT IoT tīkls. Informāciju
par konkrētu LMT IoT tīkla pieejamību Klients ir tiesīgs noskaidrot, vēršoties LMT Kontaktu centrā vai jebkurā LMT Klientu centrā.
4. Pakalpojumam nepieciešamo Pieslēguma darbību Ierīces saziņai ar Platformu LMT IoT tīklā nodrošina LMT. Galiekārtai izvēlēto interneta
datu pārraides pieslēguma veidu Lietotnes lietošanai, t.sk., tās saziņai ar Platformu, izvēlas un nodrošina pats Klients.

II.

Pakalpojuma pieslēgšana un lietošana

5. Lai lietotu Pakalpojumu, Klientam ir nepieciešams to sākotnēji pieslēgt (iespējot) Galiekārtā uzstādītajā Lietotnē. Pakalpojuma
pieslēgšanai ir nepieciešama vismaz viena aktīva Ierīce, ko Klients saņem lietošanā uz Pakalpojuma darbības laiku pie Līguma
noslēgšanas vienā no piedāvātajiem saņemšanas veidiem.
6. Pakalpojums Klientam ir pieejams iespējošanai uzreiz pēc Līguma noslēgšanas un Ierīces izsniegšanas.
7. Pakalpojuma iespējošanu Klients veic patstāvīgi, Lietošanas aprakstā noteiktajā kārtībā Lietotnē izveidojot Profilu un pievienojot tam
vismaz vienu aktīvu Ierīci. Pēc Ierīces pievienošanas Klients pie attiecīgās Ierīces iestatījumiem Lietotnē veic sev vēlamo Pakalpojuma
funkciju iestatīšanu.
8. Pirms Pakalpojuma iespējošanas Klientam ir jāiepazīstas ar Lietošanas aprakstu, kā arī ar Instrukciju Ierīces pareizai lietošanai un
uzstādīšanai atbilstoši Ražotāja sniegtajiem norādījumiem. LMT norāda, ka vairums Pakalpojuma funkciju pēc noklusējuma Lietotnē nav
iestatītas un Klientam to iestatīšana, kā arī iestatījumu pārbaude ir jāveic pašrocīgi. Izņēmums tiek piemērots Lietotnes notifikācijas (pushnotification) saturošiem Ziņojumiem par bīstamu piedūmojumu un/vai bīstamu tvana gāzes koncentrāciju telpā, kas Pakalpojuma ietvaros
ikvienam klientam ir iespējots pēc noklusējuma, ar iespēju to pašrocīgi atspējot jebkurā klientam vēlamā laikā.
9. Ierīces uzstādīšanu Klients veic patstāvīgi atbilstoši Instrukcijai, tam paredzētā vietā un veidā. Pakalpojuma lietošanai un Pieslēguma
darbības nodrošināšanai atsevišķa SIM karte Ierīcē nav nepieciešama.
10. Klients pirms ikviena Ziņojumu saņēmēja datu ievadīšanas Lietotnē apņemas saskaņot ar attiecīgo Ziņojuma saņēmēju tā pieslēguma
numura pievienošanu Ziņojumu saņēmēju adresātu grupai un izmantošanu Ziņojumu sūtīšanai Brīdinājuma iestāšanās gadījumā ar
trauksmes raksturu. Brīdinājumus ar informatīvu raksturu saņem vienīgi Klients Lietotnes notifikācijas (push-notification) veidā un tie nav
paredzēti izsūtīšanai citiem Ziņojumu saņēmējiem.
11. Klientam visā Pakalpojuma darbības laikā ir tiesības Mans LMT vietnē mainīt Pakalpojumam piesaistīto Pakalpojuma numuru.
Pakalpojuma numura maiņas gadījumā Līgumā vai Mans LMT iepriekš norādītais Pakalpojuma numurs tiek aizstāts ar Mans LMT vietnē
pārjaunotu Pakalpojuma numuru. Pakalpojuma numura nomaiņas gadījumā Klienta iepriekšējais Profils tiek izdzēsts un Klientam ir
nepieciešams izveidot Lietotnē jaunu Profilu. Lai nodrošinātu Klienta datu aizsardzību, ikviena Pakalpojuma numura pārjaunošanas
gadījumā Klientam uz norādīto Pakalpojumu numuru tiek nosūtīts apstiprinājuma kods, ko Lietotnē nepieciešams verificēt, lai
Pakalpojuma numura reģistrācija būtu sekmīga.
12. Klients apņemas aktualizēt (pārjaunot) Pakalpojuma numuru, kolīdz Klientam zūd tiesības uz iepriekš reģistrētā Pakalpojuma numura
lietošanu vai rodas citi šķēršļi, kas liedz šāda Pakalpojuma numura turpmāku izmantošanu Pakalpojuma vajadzībām.
13. Lietotne ir pieejama bezmaksas lejupielādēšanai un lietošanai divos veidos atkarībā no Galiekārtā izmantotās operētājsistēmas: Android
lietotājiem – Google Play® un Apple iOS lietotājiem – AppStore®. Lietotnes atbalstāmās Android un Apple iOS operētājsistēmu versijas
un Galiekārtai izvirzāmās prasības ir norādītas attiecīgās Lietotnes lejupielādes vietnē.
14. Lietotnes darbība ir atkarīga no Galiekārtā pieejamās interneta datu pārraides pieejamības un stabilitātes. Klientam pirms Lietotnes
sākotnējās izmantošanas, kā arī ik reizi, kad tiek mainīti Lietotnes lietošanas noteikumi, ir pienākums iepazīties ar atjaunotajiem Lietotnes
lietošanas noteikumiem. LMT patur tiesības veikt izmaiņas Lietotnes lietošanas noteikumos tajos noteiktajā kārtībā.
15. Lai nodrošinātu Pakalpojuma darbības stabilitāti un drošumu, Klients apņemas regulāri atjaunināt Lietotni uz jaunākajiem pieejamajiem
Lietotnes versiju izlaidumiem, kādi pieejami Google Play® un AppStore®.

III.

Ierīce

16. Ikvienam Klientam, kas ir noslēdzis Pakalpojuma līgumu, LMT nodod lietošanā Ierīci. Klients iegūst tiesības lietot Ierīci Pakalpojuma
vajadzībām uz Pakalpojuma darbības laiku. Pakalpojums nav pieejams lietošanai ar citu ierīci, kas nav saderīga ar Risinājumu.
Informācija par Klientam pieejamo Ierīci uzrādās Lietotnē pēc Līguma noslēgšanas un Ierīces izsniegšanas.
17. Ierīce ir LMT īpašums, bet Klients ir Ierīces turētājs. Klients apņemas Ierīci neatsavināt, neieķīlāt vai citādi neapgrūtināt un uzņemas pilnu
atbildību par tās nozaudēšanu, bojāšanu, iznīcināšanu vai nolaupīšanu. Klientam pēc Pakalpojuma darbības laika beigām ir pienākums
nodot Ierīci atpakaļ LMT Līgumā noteiktajā kārtībā. Gadījumā, ja Klients vēlas savam Profilam piesaistīt vairākas Ierīces, par katru jaunu
Ierīci Klients slēdz jaunu LMT pakalpojuma “ELPO” līgumu, attiecīgās Ierīces savā Profilā savstarpēji sapārojot Lietošanas aprakstā
norādītājā kārtībā. Ja Ierīce netiek piesaistīta Profilam, tā joprojām spēj darboties autonomi – veic mērījumus un nodrošina trauksmes
signalizēšanu lokāli atbilstoši Instrukcijai.
18. Klientam Pakalpojuma darbības laikā ir tiesības mainīt Ierīces atrašanās vietas adresi Latvijas Republikas teritorijā. Klients apņemas
ikreiz, kad Ierīce maina tās atrašanās vietu, to obligātā kārtā nekavējoties fiksēt Lietotnē, izveidojot jaunu vai izvēloties esošu adresi no
Profilā pieejamā adrešu saraksta.
19. Klients sniedz LMT apliecinājumu par Ierīces faktisko atrašanās vietu pēc pirmā LMT pieprasījuma.

20. Klients ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pakalpojuma darbības laika beigām, neatkarīgi no Pakalpojuma atslēgšanas
iemesla, patstāvīgi nogādā lietošanā saņemto Ierīci uz jebkuru LMT Klientu centru. Ierīce ir nododama atpakaļ LMT labā vizuālā un
tehniskā stāvoklī.
21. Par Ierīces atpakaļ nodošanas laikā konstatētiem Ierīces bojājumiem Klientam tiek sagatavots defektu akts.
22. Ja Ierīcei ir nepieciešams remonts, Klients vēršas jebkurā LMT Klientu centrā un nodod Ierīci LMT Klientu centra pārstāvim, kas to
pārbauda un pieņem lēmumu par Ierīces nomaiņas vai remonta nepieciešamību. Ierīces nomaiņas gadījumā, ja Klients ir izpildījis visas
no esošā Līguma izrietošās saistības, par jaunas Ierīces izsniegšanu tiek noformēts jauns Pakalpojuma līgums, vienlaikus izbeidzot
esošā Līguma darbību.
23. Ja Ierīces atpakaļ nodošanas laikā LMT konstatē Ierīcei bojājumus vai tā citādi neatbilst labam vizuālam un tehniskajam stāvoklim,
ievērojot dabisku nolietojumu, Klientam var tikt piemērota Izmaksu atlīdzība par konkrēto Ierīci. Izmaksu atlīdzības veidā Klients atlīdzina
LMT Līguma pamatinformācijā norādīto Ierīces vērtību – pirmajos 10 (desmit) Pakalpojuma darbības mēnešos - 100% (simts procenti)
apmērā, sākot no 11. (vienpadsmitā) mēneša līdz 20. (divdesmitajam) mēnesim (ieskaitot) – 80% (astoņdesmit procenti) apmērā, sākot
no 21. (divdesmit pirmā) mēneša līdz 30. (trīsdesmitajam) mēnesim (ieskaitot) - 60% (sešdesmit procenti) apmērā, sākot no 31. (trīsdesmit
pirmā) mēneša līdz 40. (četrdesmitajam) mēnesim (ieskaitot) - 40% (četrdesmit procenti) apmērā, sākot no 41. (četrdesmit pirmā) mēneša
līdz 50. (piecdesmitajam) mēnesim (ieskaitot) - 20% (divdesmit procenti) apmērā un turpmākajos mēnešos - 0% (nulle procenti) apmērā,
ko ietver Klienta rēķinā par LMT pakalpojumiem, un Klients to apmaksā rēķinā noteiktajā termiņā.
24. Izmaksu atlīdzība par Ierīci Klientam var tikt piemērota arī gadījumā, ja Klients nenodot Ierīci atpakaļ LMT Līguma noteikumu 20.punktā
noteiktajā Ierīces atdošanas termiņā un kārtībā.
25. Izmaksu atlīdzību tās piemērošanas gadījumā LMT iekļauj nākamā mēneša Klienta rēķinā, ko Klients apmaksā Līguma noteikumu
28.punktā noteiktajā kārtībā.

IV.

Norēķinu kārtība

26. Pakalpojuma maksa Klientam tiek piemērota reizi mēnesī visā Pakalpojuma darbības laikā neatkarīgi no Pakalpojuma un/vai Ierīces
izmantošanas fakta.
27. Pakalpojuma maksa tiek ietverta Klienta ikmēneša rēķinā par LMT pakalpojumiem, ko LMT reizi mēnesī sagatavo un dara pieejamu
Klientam LMT pakalpojumu līguma noteikumos noteiktajā kārtībā, kā arī papildus nosūta uz Līgumā norādīto rēķina piegādes adresi.
28. Pakalpojuma maksu Klients apmaksā LMT, pamatojoties uz LMT izrakstītu rēķinu tajā norādītajā termiņā, ievērojot LMT pakalpojumu
līguma noteikumos noteikto rēķinu apmaksas kārtību.
29. Ja Pakalpojuma atslēgšanas gadījumā Pakalpojums netiek lietots pilnu mēnesi, tad Pakalpojuma maksa tiek piemērota proporcionāli
Pakalpojuma lietošanās dienām attiecīgajā mēnesī.
30. Pakalpojuma maksa neietver atlīdzību par Pakalpojumam nepieciešamās Galiekārtas nodrošināšanu un Lietotnei nepieciešamo interneta
datu pārraidi, ko Klients nodrošina un apmaksā patstāvīgi.
31. LMT neuzņemas atbildību par rēķina nesaņemšanu, ja Klients savlaicīgi nav paziņojis LMT par rēķina piegādes adreses maiņu. Rēķina
nesaņemšana neatbrīvo Klientu no Pakalpojuma maksas savlaicīgas samaksas pienākuma un atbildības par tās nesamaksāšanu.
32. Pakalpojuma maksas un/vai Izmaksu atlīdzības nesamaksāšanas gadījumā LMT ir tiesīgs veikt visas Līgumā un LMT pakalpojumu līguma
noteikumos noteiktās darbības, lai nodrošinātu nesamaksātās summas atgūšanu no Klienta, tai skaitā un ne tikai, pieprasīt Klientam veikt
LMT pakalpojumu līguma noteikumos paredzēto nokavējuma procentu samaksu. Neatkarīgi no šo tiesību izmantošanas Klientam tiek
nosūtīts paziņojums par savlaicīgi neapmaksātu rēķinu. Klientam piemēroto maksu un nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Klientu
no citu Līgumā noteikto saistību pienācīgas izpildes pienākuma.

V.

Atbildība un garantijas

33. LMT ir atbildīgs par Pakalpojuma darbības uzturēšanu un Pakalpojuma funkcionālo iespēju nodrošināšanu tam nepieciešamajā apjomā
LMT IoT tīklā.
34. Klients apliecinājumi un tiesības:
34.1. Klientam ir tiesības izmantot Pakalpojuma numuru Pakalpojuma vajadzībām visā Pakalpojuma darbības laikā. Klients apzinās,
ka Pakalpojuma numurs tiek izmantots Pakalpojuma iespējošanai un funkciju iestatīšanai Lietotnē, Ziņojumu saņemšanai, kā arī,
kontaktinformācijas gadījumā – saziņai ar Klientu;
34.2. Klientam ir tiesības Galiekārtā lejupielādēt un uzstādīt Lietotni;
34.3. Klientam ir tiesības izvietot un uzstādīt Ierīci Lietotnē norādītajā Ierīces atrašanās vietas adresē. Klients uzņemas atbildību par
nepatiesu ziņu sniegšanu saistībā ar Ierīces faktisko atrašanos un citiem Līgumā ietvertajiem apliecinājumiem;
34.4. Klients ir izvērtējis Pakalpojuma funkcionālo iespēju piemērotību Klienta vajadzībām, nodomiem, iecerēm un mērķiem.
35. Klients ir atbildīgs:
35.1. par Līguma noteikumu, Lietošanas apraksta un Instrukcijas pareizu ievērošanu, Pakalpojuma maksas regulāru samaksu, kā arī
ievadīto Lietotnes datu atbilstību, tai skaitā, Ziņojumu saņēmēju korektu norādi, ar kuriem Klients ir saskaņojis Ziņojumu sūtīšanu;
35.2. par Klientam lietošanā izsniegtu Ierīci, tās lietošanu un saglabāšanu labā tehniski – vizuālā stāvoklī visā Pakalpojuma darbības
laikā līdz brīdim, kad Ierīce tiek nodota atpakaļ LMT Līgumā noteiktajā kārtībā. Klients nav atbildīgs par Ierīces dabisku
nolietojumu, t.i., Ierīces vērtības samazināšanos, ko nav ietekmējuši ārēji faktori, bojājumi vai cilvēka rīcība. Visos citos gadījumos,
kas nav pieskaitāmi pie dabiskā nolietojuma, Klientam var tikt piemērota Izmaksu atlīdzība Līguma noteikumu 23.punktā noteiktajā
kārtībā;
35.3. par “iziešanu” no Lietotnes pēc tās lietošanas sesijas beigām, lai neautorizētām personām liegtu piekļuvi Klienta datiem Lietotnē;
35.4. par Galiekārtas drošību un tās operētājsistēmas regulāru atjaunināšanu, kā arī Lietotnes versiju izlaidumu regulāru atjaunināšu
un sekām, kas radušās saistībā ar šajā punktā ietverto prasību neievērošanu.

36. Ņemot vērā, ka Pakalpojums nav uzskatāms par drošības risinājumu, LMT kā elektronisko sakaru pakalpojumu operators pēc jebkura
Klienta iniciēta, t.i., uz Pakalpojuma funkciju pamata iestatīta, Ziņojuma nosūtīšanas Klienta iestatītajam Ziņojuma saņēmējam nekādā
veidā un ne pie kādiem apstākļiem negarantē Ziņojuma saņēmēja aktīvu, paredzamu, efektīvu vai citādi atbilstošu rīcību, lai pārliecinātos,
konstatētu, novērstu, ierobežotu vai mazinātu Brīdinājuma izcelsmes avotu un tā radītās sekas, kā arī neatbild par jebkādām sekām, ko
rada Brīdinājuma izcelsmes avots, tai skaitā, par Klientam vai jebkurai trešajai personai, to veselībai vai mantai nodarītajiem zaudējumiem
vai radušos kaitējumu. Pakalpojums nesniedz skaidrojumu Brīdinājuma izcelsmes avota rašanās apstākļu noteikšanai un nav risinājums
šāda avota atkārtotas iestāšanās novēršanai nākotnē. Vienlaikus LMT norāda, ka Lietotnē iestatāmā Ziņojuma sūtīšanas iespēja nav
vienīgā Klientam pieejamā opcija kā reaģēt uz Brīdinājumu, un katru Brīdinājuma gadījumu Klientam ir jāizvērtē individuāli, tāpat kā
jāpieņem lēmums, kā vislabāk reaģēt uz konkrēto Brīdinājumu, vadoties no faktiskajiem apstākļiem, apdraudējuma rakstura, nopietnības,
lokācijas utt.
37. Klients nodrošina Pakalpojuma numura, Galiekārtas, Klienta e-pasta adreses, Lietotnes autorizācijas rīku (piekļuves un apstiprinājuma
kodu) drošību un ierobežo tiem piekļuvi no trešo personu puses.
38. Gadījumā, ja LMT nepilda Līgumu, tostarp, sniedz neatbilstošu Pakalpojumu vai kavē tā nodrošināšanu, un tas ir saistīts ar LMT vai tā
Partneru neattaisnotu rīcību, Klients ir tiesīgs pieprasīt un LMT veic attiecīgā mēneša Pakalpojuma maksas pārrēķinu Klientam atbilstoši
nesniegtajam vai nekvalitatīvi sniegtajam Pakalpojumam. Šajā punktā ietvertā atbildība ir vienīgā ekskluzīvā LMT atbildība pret Klientu,
ko LMT uzņemas, ņemot vērā Līgumā fiksēto Pakalpojuma nolūku un Pakalpojuma maksas apmēru.
39. LMT neuzņemas atbildību par jebkādu šādu gadījumu un tā radītajām sekām:
39.1. par Pakalpojuma izmantošanas neiespējamību, atsevišķu Pakalpojuma funkciju nepieejamību vai cita rakstura trūkumiem
Pakalpojuma darbībā, ja to cēlonis ir paša Klienta prasmju trūkums vai neatbilstoša Pakalpojuma lietošana, nepietiekama
Pakalpojuma funkciju izpratne, iestatīšana un neprasmīga Ierīces uzstādīšana pretēji Līgumā, Lietošanas aprakstā un Instrukcijā
noteiktajam;
39.2. par Pakalpojuma neatbilstību Klienta vajadzībām, nodomiem, iecerēm un mērķiem, kas pārsniedz Līgumā, Lietošanas aprakstā
un Instrukcijā noteikto. LMT šajā sakarā nav atbildīgs par Klienta zaudētiem ieņēmumiem, tiešiem, netiešiem, ar nolūku veiktiem,
no rīcības izrietošiem izdevumiem vai zaudējumiem;
39.3. par Pakalpojuma darbības apturēšanu un/vai atslēgšanu, ja tas veikts Līgumā noteiktajā kārtībā;
39.4. par Pakalpojuma darbības traucējumiem vai Pakalpojuma nepieejamību saistībā ar zemu Ierīces bateriju uzlādes līmeni, ja Klients
nav laicīgi nomainījis Ierīcē esošās baterijas;
39.5. par Pakalpojuma izmantošanas neiespējamību, tostarp, par Lietotnes vai atsevišķu Pakalpojuma funkciju nepieejamību, ja Klients
vai ikviens Klienta iestatītais Ziņojuma saņēmējs nav nodrošinājis darbspējīgu un ar Lietotni saderīgu Galiekārtu ar atbilstošu
baterijas uzlādes līmeni;
39.6. par Pakalpojumam nepieciešamo elektronisko sakaru pakalpojumu nepieejamību (piemēram, vietās, kur nav pieejams stabils
LMT IoT tīkla pārklājums vai Galiekārtā nav pieejama pastāvīga interneta datu pārraide);
39.7. par Pakalpojuma izmantošanas nepieejamību, ja Klients nav veicis Lietotnes atjaunināšanu ar jaunākajiem pieejamajiem
Lietotnes versiju izlaidumiem vai nepiekrīt lietot Lietotni atbilstoši aktuālajiem Lietotnes lietošanas noteikumiem;
39.8. par maldīgas informācijas iestatīšanu Ziņojuma saturā, ja Klients nav aktualizējis vai Lietotnē ir norādījis neprecīzu Ierīces
atrašanās vietas adresi un Brīdinājums satur norādi par piedūmojumu vai tvana gāzes koncentrāciju attiecīgajā adresē, kur faktiski
neatrodas Ierīce;
39.9. citos Līgumā noteiktajos gadījumos.
40. LMT ir tiesīgs uz laiku (līdz pārkāpuma pilnīgai novēršanai) pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu Klientam, pilnībā vai daļēji ierobežojot
Lietotnē pieejamās Pakalpojuma funkcijas, ja iestājas jebkurš no šiem gadījumiem:
40.1. Klients nav apmaksājis Pakalpojuma maksu un šāds kavējums pārsniedz 10 (desmit) dienas no samaksas termiņa iestāšanās;
40.2. Klients ir pārkāpis Līguma noteikumus, Lietotnes lietošanas noteikumus vai LMT pakalpojumu līguma noteikumu un nav novērsis
pārkāpumu LMT noteiktajā termiņā;
40.3. Klients izmanto Ierīci pretēji Līgumam, Lietošanas aprakstam un Instrukcijai, t.sk. sniedz LMT nepatiesu informāciju par Ierīces
faktisko atrašanās vietu;
40.4. Klients nav sasniedzams, nesniedz vai sniedz nepatiesas ziņas LMT par Ierīces atrašanās vietu.
41. Klients apņemas neizvirzīt LMT pretenzijas par Pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu Līguma noteikumu 40.punktā noteiktajos
gadījumos. Pakalpojuma sniegšanas pārtraukšana nav pamats Klientam pārtraukt maksāt Pakalpojuma maksu Līgumā noteiktajā kārtībā.
42. LMT ir tiesīgs īslaicīgi pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu, kā arī ierobežot Lietotnes vai atsevišķu Pakalpojuma funkciju pieejamību,
paziņojot par to Klientam, lai veiktu Risinājumā iepriekš paredzētus uzlabojumus, atjauninājumus vai profilaktiskas apkopes darbus. LMT
informē Klientu par paredzamo Pakalpojuma vai atsevišķu tā funkciju darbības atjaunošanas termiņu. LMT nav atbildīgs par zaudējumiem
un kaitējumu, kas rodas Klientam vai trešajām personām saistībā ar šādiem pārtraukumiem, kā arī to rezultātā Pakalpojuma
funkcionalitātē vai vizuālajā izpildījumā veiktajām izmaiņām. Par Pakalpojuma darbības traucējumiem netiek uzskatīti traucējumi, kuru
cēlonis ir Galiekārtas un tajā izmantotās programmatūras trūkumi vai neatbilstība, kā arī traucējumi Galiekārtas interneta datu pārraidē.
43. LMT negarantē, ka Pakalpojums būs brīvs no jebkādām kļūdām vai ievainojamībām un Lietotne darbosies bez jebkādiem traucējumiem.
LMT un Partneri pieliks saprātīgas pūles, lai Pakalpojuma un Lietotnes darbība tiktu atjaunota iespējami īsākā laikā.

VI.

Datu apstrāde

44. Klients, parakstot Līgumu, ir informēts, ka Klienta datus (Līgumā ietverto informāciju par Klientu), Pakalpojuma datus (Līgumā ietverto
informāciju par Ierīci un Pakalpojuma numuru), Lietotnes datus (Profila lietotāja sadaļas informāciju, Pakalpojuma funkciju iestatījumus,
iestatītos Ziņojumu saņēmējus un iestatīto Ierīces atrašanās vietas adresi), Ierīces sensoru datus (tostarp informāciju par Brīdinājumiem),
Pakalpojuma metadatus, kā arī citu no Pakalpojuma izrietošu un ar to saistītu informāciju LMT ir tiesīgs apstrādāt Pakalpojuma darbības
un funkcionālās pieejamības nodrošināšanai, datu rezerves kopiju veidošanai, Līguma noslēgšanai un Ierīces izsniegšanai, Pieslēguma
nodrošināšanai, konsultāciju un Klientu pieteikto jautājumu risināšanai, norēķinu veikšanai, autentifikācijas procesa nodrošināšanai,
saziņai ar Klientu, kā arī citiem ar Līguma un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu izpildi saistītiem mērķiem.
45. Līguma noteikumu 44.punktā noteikto informāciju LMT apstrādā un informāciju trešajām personām sniedz tikai Līgumā, LMT
pakalpojumu līguma noteikumos un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

46. Ja Līguma noteikumu 44.punktā noteiktā informācija satur personas datus, kas identificē vai ar kuras palīdzību var identificēt konkrētas
fiziskas personas, attiecībā uz šādu personas datu apstrādi Līdzēji ievēro šādus apstrādes noteikumus:
46.1. LMT veic personas datu apstrādi kā datu pārzinis tikai paredzētajam mērķim, pamatojumam un tam nepieciešamajā apjomā.
Informācija par LMT veicamo personas datu apstrādi, tās pamatojumu, datu subjekta tiesībām un pienākumiem ir pieejama LMT
privātuma politikā Profila lietotāja sadaļā;
46.2. attiecībā uz personas datu apstrādes drošību un aizsardzību LMT ievēro Līgumā, LMT pakalpojumu līguma noteikumos, LMT
privātuma politikā noteiktās un no Latvijas Republikā saistošajiem normatīvajiem aktiem izrietošās prasības;
46.3. Pakalpojuma darbības nodrošināšanai LMT ir tiesīgs piesaistīt citus Partnerus – apstrādātājus, ar kuriem ir noslēgti attiecīgi līgumi
par datu apstrādes drošumu un konfidencialitāti;
46.4. nolūkā nodrošināt Pakalpojuma darbības nepārtrauktību un personas datu nemainīgumu un integritāti, LMT veido personas datu
rezerves kopijas (atvasinājumus);
46.5. Pakalpojuma ietvaros Klientam ir iespēja pašrocīgi pārtraukt atsevišķu personas datu apstrādi, izvēloties kādu no Lietotnē
piedāvātajām datu dzēšanas izvēlnēm: Dzēst Ierīces sensoru datus, Atsaistīt Ierīci, Dzēst Profilu vai veikt atsevišķu Lietotnes
datu dzēšanu. Izdarot attiecīgo izvēli, personas dati tiek dzēsti Līguma noteikumu 49.punktā noteiktajā kārtībā;
46.6. Pakalpojuma atslēgšanas gadījumā personas datus saturoši dati tiek dzēsti Līguma noteikumu 49.punktā noteiktajā kārtībā.
47. Klientam Lietotnē ir piekļuve Lietotnes datiem, kas nav dzēsti Līguma noteikumu 49.punktā noteiktajā kārtībā, kamēr Klientam ir aktīvs
Profils ar vismaz vienu tam piesaistītu Ierīci. Klientam Lietotnē ir piekļuve Ierīces sensoru datiem, kas nav dzēsti Līguma noteikumu
49.punktā noteiktajā kārtībā, 30 (trīsdesmit) dienu laikā no datu fiksēšanas brīža.
48. Klienta Profils ir aktīvs un pieejams Lietotnē līdz Pakalpojuma darbības laika beigām, ja vien Pakalpojuma darbības laikā Klients to nav
dzēsis pašrocīgi.
49. Datu apstrādes un dzēšanas termiņi:
49.1. Lietotnes dati tiek apstrādāti Platformā, kamēr Klientam ir aktīvs Profils ar vismaz vienu tam piesaistītu Ierīci, ja vien Pakalpojuma
darbības laikā Klients šos datus nav dzēsis pašrocīgi, izmantojot Lietotnē pieejamo Profila dzēšanas, Ierīces atsaistīšanas vai
Lietotnes datu dzēšanas iespēju. Klients apzinās un ir informēts, ka Pakalpojuma atslēgšanas gadījumā Lietotnes dati, kas
Pakalpojuma darbības laikā nav pašrocīgi dzēsti, pēc noklusējama tiek automātiski izdzēsti no Platformas datubāzēm;
49.2. Ierīces sensoru dati tiek apstrādāti Platformā, kamēr Klientam ir aktīvs Profils ar vismaz vienu tam piesaistītu Ierīci, ja vien
Pakalpojuma darbības laikā Klients šos datus nav dzēsis pašrocīgi, izmantojot Lietotnē pieejamo Ierīces sensoru datu dzēšanas,
Profila dzēšanas vai Ierīces atsaistīšanas iespēju. Klients apzinās un ir informēts, ka Pakalpojuma darbības laikā Ierīces sensoru
dati pēc noklusējuma tiek automātiski dzēsti no Platformas datubāzēm cikliski - ik pēc 12 mēnešiem no brīža, kad dati ir sākotnēji
fiksēti (nolasīti). Klients arī apzinās un ir informēts, ka Pakalpojuma atslēgšanas gadījumā Ierīces sensoru dati, kas Pakalpojuma
darbības laikā nav cikliski vai pašrocīgi dzēsti, pēc noklusējama tiek automātiski izdzēsti no Platformas datubāzēm 6 (sešu)
mēnešu laikā pēc Pakalpojuma darbības laika beigām;
49.3. Profila dzēšanas gadījumā no Platformas datubāzēm tiek dzēsti visi Ierīces sensoru dati un Lietotnes dati (tostarp Profila lietotāja
sadaļas informācija), kas ir piesaistīti attiecīgajam Profilam. Dzēšot Profilu, tiek veikta Ierīces atsaistīšana no Profila;
49.4. Ierīces atsaistīšanas gadījumā Ierīce tiek atsaistīta no Profila un Ierīces sensoru dati, kā arī Lietotnes dati tiek dzēsti no Platformas
datubāzēm, izņemot Profila lietotāja sadaļas informāciju, kas kopā ar Profilu paliek aktīva un Klientam pieejama arī pēc Ierīces
atsaistīšanas atbilstoši Līguma noteikumu 49.1.punktā noteiktajam termiņam. Pēc Ierīces atsaistīšanas informācija par piesaistei
Profilam pieejamo Ierīci turpina būt pieejama Lietotnē, kamēr Klientam ir aktīvs Profils;
49.5. žurnalēšanas procesā radīti Pakalpojuma metadati, kas satur auditācijas pierakstus, pēc noklusējuma tiek automātiski dzēsti no
Platformas datubāzēm cikliski - ik pēc 18 (astoņpadsmit) mēnešiem no attiecīgo datu fiksēšanas brīža neatkarīgi no Pakalpojuma
darbības laika beigām, Lietotnes datu vai Ierīces sensoru datu dzēšanas. Auditācijas pieraksti satur analīzei pieejamu informāciju
par Klienta iniciētajām darbībām un notikumiem Risinājumā. LMT ir tiesīgs apstrādāt šos datus Pakalpojuma darbības
nodrošināšanas, kontroles un uzlabošanas nolūkos, Klienta interešu aizsardzībai, Klienta darbību identifikācijai, lai apmierinātu
Klienta kā datu subjekta vai trešo personu leģitīmus pieprasījumus;
49.6. Atsevišķu kategoriju datu apstrādi LMT var būt tiesīgs turpināt arī pēc Pakalpojuma darbības laika beigām, izpildot normatīvo aktu
prasības, kā arī balsoties uz leģitīmu interesi.
50. Lai Klientam nodrošinātu Pakalpojuma minimāli nepieciešamo funkcionalitāti un uzlabotu Pakalpojuma lietošanas pieredzi Pakalpojuma
sākotnējās iespējošanas brīdī, LMT, balstoties uz leģitīmu interesi, patstāvīgi nodrošina Pakalpojuma pamatfunkciju iestatīšanu, kas
nepieciešamas, lai Klients bez sevišķām priekšzināšanām Lietotnē var saņemt Brīdinājumu saturošus Ziņojumus, kam ir kritiskās
trauksmes raksturs.
51. Pakalpojuma darbības ietvaros LMT var rasties nepieciešamība sniegt personas datus par Klientu citiem datu saņēmējiem (Ziņojumu
saņēmējiem un Partneriem), ja tam ir konkrēts mērķis un tiesiskais pamatojums. Klients ir informēts, ka Partneri ir tiesīgi nodot atsevišķus
datus apstrādei arī uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas, ja tas ir funkcionāli nepieciešams Risinājuma darbības nodrošināšanai
un Platformas tehniskai uzturēšanai atbilstoši Partneru apstiprinātajiem personas datu apstrādes noteikumiem un ieviestajām
standartklauzulām, saskaņā ar kuriem/-ām tiek paredzēti pienācīgi pasākumi atbilstoša aizsardzības līmeņa nodrošināšanai. Piemēram,
trešā valsts, kurā Partneris atrodas, atbilstoši Eiropas Savienības Komisijas lēmumam nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni,
pakalpojuma sniedzējs ir sniedzis atbilstošas garantijas ar saistošiem uzņēmuma noteikumiem, atbilstošām standarta datu aizsardzības
klauzulām, citiem apstiprinātiem noteikumiem vai citos gadījumos.
52. Klients ir informēts, ka informāciju par Lietotnes avārijām un darbības kļūdām, kas satur Galiekārtas modeli un kļūdas tehnisko informāciju,
anonīmi (bez Klienta identifikācijas un bez Profila lietotāja sadaļā Klienta ievadītā informācijas satura) LMT nosūta un apkopo, izmantojot
Firebase Crashlytics risinājumu. Lietotnes uzturēšanai ir būtiski nepieciešams uzzināt par Lietotnes avārijām un darbības kļūdām. Tas
dod iespēju atklāt Lietotnes tehniskās problēmas un nepilnības, lai LMT var operatīvi veikt Lietotnes uzlabojumus un nodrošinātu Lietotnes
funkcionālās darbības nepārtrauktību.
53. LMT ir tiesības Līguma noteikumu 44.punktā norādītos datus anonimizētā formā izmantot statistikas un Pakalpojuma pilnveides nolūkos.

VII.

Līguma un Pakalpojuma darbība

54. Līgums, atkarībā no izvēlētā noslēgšanas veida, ir spēkā no Līguma pamatinformācijas (Līguma I daļa) abpusējas parakstīšanas vai
elektroniskas apstiprināšanas Mans LMT vietnē (https://mans.lmt.lv) līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.
55. Pakalpojuma darbība laiks ir noteikts Līguma pamatinformācijā. Pakalpojums tiek atslēgts, iestājoties kādam no Līguma noteikumu 56.59.punktā noteiktajiem gadījumiem.
56. Klients ir tiesīgs jebkurā laikā vienpusēji atslēgt Pakalpojumu ikvienā no šādiem veidiem:
56.1. Apmeklējot kādu no LMT klientu centriem un piesakot Pakalpojuma atslēgšanu;
56.2. Pakalpojuma atslēgšanu piesakot Mans LMT vietnē.
57. LMT ir tiesīgs jebkurā laikā vienpusēji Klientam atslēgt Pakalpojumu ikvienā no šādiem veidiem, paziņojot par to Klientam rakstiski, ja:
57.1. LMT ir rosinājis izmaiņas Līguma noteikumos, Lietošanas aprakstā, Partneru sarakstā vai Pakalpojuma maksas apmērā un Klients
šādas izmaiņas ir noraidījis Līguma noteikumu 61.punktā noteiktajā termiņā;
57.2. Pakalpojuma sniegšana saistībā ar jebkuru no Līguma noteikumu 40.punktā minētajiem pārkāpumiem ir pārtraukta ilgāk kā 30
(trīsdesmit) dienas un Klients nav novērsis attiecīgo pārkāpumu un tā radītās sekas, t.sk. nomaksājis visas uz Līguma pamata
Klientam piemērotās naudas summas.
58. Citos Līguma noteikumu 57.punktā neminētos gadījumos LMT ir tiesīgs jebkurā laikā vienpusēji atslēgt Pakalpojumu, paziņojot par to
Klientam vismaz 60 (sešdesmit) dienas iepriekš, tostarp, ja LMT pārtrauc Pakalpojuma turpmāku uzturēšanu / nodrošināšanu.
59. Pakalpojums tiek automātiski atslēgts, ja tiek veiktas izmaiņas Līguma pamatinformācijā fiksētajā informācijā par Ierīci, tai skaitā, ja
Klientam Līguma noteikumu 22.punktā noteiktajā kārtībā tiek izsniegta cita Ierīce uz jauna Pakalpojuma līguma pamata.
60. Jebkurā Pakalpojuma atslēgšanas gadījumā:
60.1. Klientam ir pienākums līdz Pakalpojuma darbības laika pēdējai dienai Lietotnē pašrocīgi dzēst savu Profilu;
60.2. Klientam ir pienākums nodot Ierīci atpakaļ LMT Līguma noteikumu 20.punktā noteiktajā termiņā un kārtībā;
60.3. tiek pilnībā pārtraukta Pakalpojuma sniegšana un Klienta piekļuve Lietotnē pieejamajām funkcijām un Klienta Profilam.
61. LMT ir tiesīgs, vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš informējot par to Klientu, veikt izmaiņas Līguma noteikumos, Lietošanas aprakstā,
Partneru sarakstā vai Pakalpojuma maksas apmērā. LMT šādas izmaiņas publisko Pakalpojuma vietnē, kā arī paziņojuma veidā nosūta
Klientam uz Līgumā norādīto e-pasta adresi. Gadījumā, ja LMT attiecīgajā termiņā no Klienta nav saņēmis rosināto izmaiņu rakstveida
noraidījumu, uzskatāms, ka Klients ir akceptējis LMT piedāvātās izmaiņas, un tās nav nepieciešams no Klienta puses papildus saskaņot
vai Līdzējiem noformēt un parakstīt abpusēji rakstveidā.
62. Visas izmaiņas, kuras Klients nav noraidījis Līguma noteikumu 61.punktā noteiktajā kārtībā, stājas spēkā LMT paziņojumā norādītajā
termiņā, bet ne agrāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc to paziņošanas Klientam. Šādas izmaiņas uztur, apkopo un uzglabā LMT. Klients ir
tiesīgs iepazīties ar aktuālo Līguma noteikumu redakciju, Lietošanas aprakstu, Partneru sarakstu un Pakalpojuma maksas apmēru,
vēršoties LMT Kontaktu centrā. Klients šādu kārtību uzskata par pieņemamu, izprotamu un apņemas to ievērot, kā arī neizvirzīt pret LMT
pretenzijas par izmaiņu veikšanu bez Līguma abpusējas grozīšanas rakstveida formā.
63. Pakalpojuma lietošanas pārtraukšana, Lietotnes dzēšana no Galiekārtas, Ierīces atsaistīšana no Profila, Klienta Profila dzēšana,
Lietotnes datu vai Ierīces sensoru datu dzēšana Lietotnē, ko veicis Klients, neizbeidz Pakalpojuma darbību un Klienta pienākumu veikt
Pakalpojuma maksas samaksu LMT līdz brīdim, kad Klients vai LMT nav paziņojis otram Līdzējam par Pakalpojuma atslēgšanu Līgumā
noteiktajā kārtībā.
64. Ikvienam Līdzējam ir pienākums izpildīt tās savas saistības, kas tam ir radušās Pakalpojuma darbības laikā un nav pilnībā izpildītas līdz
Pakalpojuma atslēgšanas dienai. Pakalpojuma atslēgšana neatbrīvo Līdzējus no norēķinu, informācijas sniegšanas, datu apstrādes,
konfidencialitātes un citu ar Līguma izpildi saistītu saistību pienācīgas izpildes.
65. Klientam, ja tas ir fiziska persona (patērētājs) un Līgums ir noslēgts ar distances saziņas līdzekļiem, ir tiesības normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas atteikties no Pakalpojuma un izbeigt
Līgumu, neminot iemeslu un nemaksājot pirmā mēneša Pakalpojuma maksu, ja Klients attiecīgajā termiņā ir nodevis Ierīci atpakaļ LMT
un pieteicis Pakalpojuma atteikumu LMT interneta vietnes sadaļā - https://www.lmt.lv/lv/atteikums. Līguma prasībām neatbilstošas Ierīces
nodošanas gadījumā atteikuma tiesību izmantošana neizslēdz Izmaksu atlīdzības piemērošanu Klientam.

VIII.

Citi noteikumi

66. Līdzēji apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām ar Līguma
izpildi saistītu informāciju, kas iegūta Līguma izpildīšanas procesā, izņemot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos vai
Līgumā tieši paredzētajos gadījumos. Par trešo personu šī punkta izpratnē nav uzskatāmi Partneri un LMT grupas uzņēmumi.
67. Risinājuma darbības uzturēšanai, tehniskai apkalpošanai un Pakalpojuma funkcionālo iespēju nodrošināšanai LMT ir tiesīgs piesaistīt
Partnerus, uzņemoties atbildību par Partneru veiktajām darbībām, to atbilstību Līgumam un LMT noteiktajām konfidencialitātes un datu
aizsardzības prasībām. LMT ir tiesīgs Partnerim nodot apstrādei ar Līguma izpildi saistītu informāciju tādā apmērā, cik tas attiecas uz
Partnerim uzticēto vai izpildei nodoto Līguma saistību daļu. LMT ir atbildīgs par to, lai Partneri nodrošinātu atbilstošu apstrādājamās
informācijas konfidencialitātes līmeni. Partneriem nav tiesības iegūto informāciju jebkādā formā izmantot savām vajadzībām vai izpaust
to trešajām personām ar Līguma izpildi nesaistītiem mērķiem.
68. Visas intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar Pakalpojumu, tā vajadzībām izstrādāto Risinājumu un tajā ietilpstošo Ierīci, Lietotni un
Platformu pieder LMT, Partneriem vai Ražotājam vai ir tiem licencētas. Nekādas īpašumtiesības vai intelektuālā īpašuma tiesības saistībā
ar Risinājumu netiek ar Līgumu vai uz tā pamata nodotas Klientam.
69. Klients nav tiesīgs nodot savas Līguma saistības trešajām personām bez LMT rakstiskas piekrišanas.
70. Ar Pakalpojumu sniegšanu saistītajām tiesiskajām attiecībām, kas nav atrunātas Līguma noteikumos, ir piemērojami LMT pakalpojumu
līguma noteikumi. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā un LMT pakalpojumu līguma noteikumos, Līdzēji ievēro Latvijas Republikā spēkā
esošos normatīvos aktus.

71. Nekādi strīdi vai domstarpības neatbrīvo Līdzējus no Līguma saistību izpildes pienākuma. Visas domstarpības, kas saistītas ar Līgumu,
Līdzēji risina pārrunu kārtībā. Ja pārrunu kārtībā vienošanos panākt nav iespējams, domstarpības tiek risinātas saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
72. Jebkāda saziņa ar Klientu un paziņojumu nosūtīšana, ja vien Līgumā nav noteikts citādāk, tiek veikta uz Līguma pamatinformācijā
norādīto Klienta kontaktinformāciju (e-pasta adrese, tālrunis vai pasta adrese).
73. Līdzēju pienākums ir informēt vienam otru rakstveidā par Līdzēju kontaktinformācijas un rekvizītu, tostarp, Līgumā norādīto adrešu
nomaiņu, kā arī izmaiņām Partneru sarakstā. Līdzējs, kas pārkāpis šo prasību, nav tiesīgs pieprasīt no otra Līdzēja zaudējumu atlīdzību
par to saistību neizpildi, ko šis otrs Līdzējs nav varējis izpildīt attiecīgās informācijas trūkuma dēļ.

