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SVARĪGI — LASIET UZMANĪGI
Ja vien šis līgums netiek atcelts ar licences līgumu, kas noslēgts starp Jums un Esri, korporācija Esri ir gatava licencēt
Jums Izstrādājumus ar nosacījumu, ka pieņemat visus šajā Licences līgumā ietvertos noteikumus un nosacījumus.
Lūdzu, uzmanīgi izlasiet noteikumus un nosacījumus. Izstrādājumus Jūs drīkstat izmantot tikai pēc tam, kad esat
piekritis šī Licences līguma noteikumiem un nosacījumiem. Ja nepiekrītat šeit aprakstītajiem noteikumiem un
nosacījumiem, zemāk noklikšķiniet uz “Es nepiekrītu šim licences līgumam”; pēc tam varat pieprasīt atbilstoši
samaksāto maksu atlīdzināšanu.
LICENCES LĪGUMS
(E204 06/13/2014)
Šis Licences līgums tiek noslēgts starp Jums (“Licences turētāju”) un Environmental Systems Research Institute, Inc.
(Esri”), Kalifornijas korporāciju, kuras galvenā darbības vieta ir 380 New York Street, Redlands, California 92373-8100
USA.
VISPĀRĒJIE LICENCES NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI
1. PUNKTS — DEFINĪCIJAS
Definīcijas. Šeit sniegtas izmantoto terminu definīcijas.
“Autorizācijas kodi” ir atslēga, autorizācijas numurs, iespējošanas kods, pieteikšanās akreditācijas dati,
aktivizēšanas kods, pilnvara, konta lietotājvārds un parole vai cits mehānisms, kas nepieciešams Izstrādājuma
lietošanai.
b. “Beta” ir jebkura Izstrādājuma alfa, beta vai pirmsizlaides versija.
c. “Komerciāla programmatūras pakalpojumu sniedzēja lietošana” jeb “Komerciāla ASP lietošana” ir ieņēmumu
gūšana, nodrošinot piekļuvi Programmatūrai vai pakalpojumam Online Services, izmantojot Lietojumprogrammas
ar pievienoto vērtību, piemēram, pieprasot maksu par abonementu, pakalpojumu vai jebkāda veida transakciju, vai
gūstot vairāk nekā nejaušus ieņēmumus no reklāmas.
d. “Satura“ nozīme ir sniegta 3. papildinājumā.
e. “Dati” ir jebkāds korporācijas Esri vai trešās personas digitālo datu kopums, tostarp, bet ne tikai, ģeogrāfisko
vektoru dati, rastra datu ziņojumi vai saistītie tabulu atribūti, gan komplektācijā ar Programmatūru un pakalpojumu
Online Services, gan sniegti atsevišķi.
f. “Izvietošanas licence” ir licence, kas Licences turētājam sniedz tiesības piešķirt apakšlicenci trešajām personām
attiecībā uz noteiktu Programmatūru un saistītajiem Autorizācijas kodiem.
g. “Dokumentācija” ir visa lietotāja atsauču dokumentācija, kas tiek piegādāta kopā ar Programmatūru.
h. Pakalpojums “Online Services” ir jebkāda internetā pieejama ģeotelpiska sistēma, tostarp lietojumprogrammas un
saistītie API, bet izņemot Datus vai Saturu, kuru vieso Esri vai tās licences devēji, lai glabātu, pārvaldītu, publicētu
un izmantotu kartes, datus un citu informāciju.
i. “Pasūtīšanas dokumenti” ir pārdošanas piedāvājumi, pirkšanas pasūtījumi vai citi dokumenti, kuros norādīti
Licences turētāja pasūtītie Produkti.
j. “Pastāvīga licence” ir licence, kas ļauj lietot Izstrādājuma versiju, par kuru jau samaksāta licences maksa bez
termiņa ierobežojuma, ja vien tās darbību nav izbeidzis uzņēmums Esri vai Licences turētājs šajā Līgumā atļautajā
veidā.
k. “Izstrādājumi” ir Programmatūra, Dati, pakalpojums Online Services un Dokumentācija, kas licencēti saskaņā ar šī
Licences līguma noteikumiem.
l. “Paraugi” ir Izstrādājumu koda paraugi, lietojumprogrammu paraugi, pievienojumprogrammas vai paplašinājumu
paraugi.
m. “Pakalpojuma kredīti” ir apmaiņas vienība, kas ir piešķirta pakalpojuma Online Services abonementam tādā apmērā,
kā tas ir noteikts Pasūtīšanas dokumentā. Katrs Pakalpojuma kredīts nodrošina Licences turētājam tiesības izmantot
a.
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pakalpojumu Online Services noteiktā daudzumā; šis daudzums ir atkarīgs no izmantoto Online Services
pakalpojumu veida. Lietojot pakalpojumu Online Services, Licences turētāja kontā esošie Pakalpojuma kredīti tiek
automātiski ierakstīti debetā līdz maksimālajam pieejamajam Pakalpojuma kredītu skaitam. Varat iegādāties papildu
Pakalpojuma kredītus, kā ir aprakstīts 3. papildinājumā (pieejams arī šeit: http://www.esri.com/legal).
“Programmatūra” ir korporācijas Esri īpašumā esošu programmatūras tehnoloģiju, izņemot Datus, kopums vai
jebkura šī kopuma daļa, kurai var piekļūt vai kuru var lejupielādēt no korporācijas Esri pilnvarotas vietnes, vai kas
tikusi piegādāta jebkurā datu nesējā jebkādā formātā, tostarp kā dublējumi, atjauninājumi, servisa pakotnes, ielāpi,
labojumi vai atļautās sapludinātās kopijas.
“Termiņa licence” ir licence vai piekļuve, kas ir paredzēta Izstrādājuma lietošanai ierobežotā laika periodā
(turpmāk — “Termiņš”) vai pamatojoties uz abonementu vai transakciju.
“Lietojumprogramma ar pievienoto vērtību” ir lietojumprogramma, ko izstrādājis Licences turētājs lietošanai kopā
ar jebkuras Programmatūras, Datu vai pakalpojumu Online Services autorizētu lietošanu.

2. PUNKTS — INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS UN ĪPAŠUMTIESĪBU SAGLABĀŠANA
Izstrādājumi tiek licencēti, nevis pārdoti. Korporācijai Esri un tās licences devējiem pieder Izstrādājumi un visas kopijas, kuri
ir aizsargāti saskaņā ar ASV un piemērojamajiem starptautiskajiem tiesību aktiem, līgumiem un konvencijām par intelektuālo
īpašumu un īpašumtiesībām, tostarp par komercnoslēpumiem. Licences turētājs piekrīt veikt atbilstošus pasākumus, lai
aizsargātu Izstrādājumus pret neatļautu lietošanu, pavairošanu, izplatīšanu vai publicēšanu. Korporācija Esri un tās trešo
personu licences devēji patur visas tiesības, kas nav īpaši piešķirtas šajā Licences līgumā, tostarp tiesības mainīt un uzlabot
Izstrādājumus.
3. PUNKTS — LICENCES PIEŠĶIRŠANA
3.1. Licences piešķiršana. Korporācija Esri piešķir Licences turētājam personisku, neekskluzīvu, citai personai nenododamu
licenci, kas ir paredzēta vienīgi Izstrādājumu lietošanai, kā noteikts piemērojamajos Pasūtīšanas dokumentos, (i) par kuru ir
samaksātas attiecīgās licences maksas; (ii) atbilstoši šim Licences līgumam un Licences turētāja pasūtītajai konfigurācijai vai
kā to autorizējusi korporācija Esri vai tās autorizētais izplatītājs; un (iii) piemērojamajā Termiņā vai, ja Termiņš nav
piemērojams vai nav norādīts, līdz licence tiek pārtraukta saskaņā ar 5. punktu. Papildus 4. punktā minētajai Lietošanas jomai
1. pielikums — Lietošanas joma (E300) attiecas uz konkrētiem Izstrādājumiem. 1. papildinājums, 2. papildinājums,
3. papildinājums un 4. papildinājums kopā veido 1. pielikumu — Lietošanas joma (E300) un ir pieejami arī šeit:
http://www.esri.com/legal/software-license. Papildinājumi attiecas tikai uz Izstrādājumiem, kas konkrēti norādīti šajos
Papildinājumos. 1. pielikums — Lietošanas joma (E300) ietver papildinājumus šādiem Izstrādājumu tipiem, kas ir iekļauti ar
atsauci:
a.
b.
c.
d.

Programmatūra. Konkrētu programmatūras izstrādājumu lietošanas noteikumi ir izklāstīti 1. papildinājumā.
Dati. Datu lietošanas noteikumi ir izklāstīti 2. papildinājumā.
Online Services Pakalpojumu Online Services lietošanas noteikumi ir izklāstīti 3. papildinājumā.
Ierobežotas lietošanas programmas. Noteiktu nekomerciālu, bezpeļņas, izglītojošu vai citu ierobežotas lietošanas
programmu noteikumi ir izklāstīti 4. papildinājumā.

3.2. Novērtējuma un beta licences. Ar novērtējuma licenci vai Beta programmu iegūtie Izstrādājumi ir paredzēti tikai
novērtēšanas un testēšanas nolūkiem, nevis komerciālai lietošanai. Par šādu lietošanu ir atbildīgs tikai Licences turētājs, un
korporācija Esri vai Izplatītājs neveic šādu Izstrādājumu uzturēšanu.
4. PUNKTS — LIETOŠANAS JOMA
4.1. Atļautie lietošanas veidi
a.

Attiecībā uz Licences turētājam piegādātajiem Izstrādājumiem Licences turētājs drīkst veikt šādas darbības:
1.
2.
3.

instalēt un uzglabāt Izstrādājumus elektroniskās uzglabāšanas ierīcē(-ēs);
veidot arhivētas kopijas un rutīnas dublējumus datorā;
vienlaicīgi ar aizstājamo versiju instalēt un lietot jaunāku Programmatūras versiju pamatotā pārejas periodā, kas
nepārsniedz sešus (6) mēnešus, ja vien jebkuras šādas versijas izvietošana nepārsniedz Licences turētājam licencēto
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

daudzumu; pēc tam Licences turētājs apkopotā veidā nedrīkst izmantot vairāk Programmatūras kopiju nekā Licences
turētājam kopā licencēts;
pārvietot Programmatūru ar licencētu konfigurāciju uz aizstāšanas datoru; un
izplatīt trešajām personām Programmatūru un jebkādus saistītos Autorizācijas kodus, kas ir nepieciešami
Izvietošanas licences izmantošanai.

Komerciāla programmatūras pakalpojumu sniedzēja lietošana. Licences turētājs drīkst izmantot Izstrādājumu
Komerciāla ASP lietošanai ar noteikumu, ka Licences turētājs (i) iegādājas Komerciāla ASP lietošanas licenci vai (ii) ir
valsts vai bezpeļņas organizācija, kas darbina vietni vai piedāvā interneta pakalpojumu ar mērķi segt izdevumus, nevis
gūt peļņu.
Licences turētājs drīkst pielāgot Programmatūru, izmantojot jebkuru (i) makrovalodu un skriptvalodu, (ii) atvērtu
programmēšanas interfeisu (API) vai (iii) pirmkoda un objektkoda bibliotēkas, taču tikai tādā mērā, kāda šī pielāgošana
ir aprakstīta Dokumentācijā.
Licences turētājs drīkst lietot, kopēt vai izstrādāt no Dokumentācijas atvasinātus darbus, kas sagatavoti digitālā formātā
un pēc tam reproducēt, demonstrēt un izplatīt pielāgoto dokumentāciju vienīgi Licences turētāja iekšējai lietošanai.
Dokumentācijas daļas, kas sagatavotas digitālā formātā un sapludinātas ar citu programmatūru un drukātu vai digitālu
dokumentāciju ir šā Licences līguma priekšmets. Licences turētājam ir jāiekļauj šāds paziņojums ar autortiesību atrunu,
kurā ir apliecinātas korporācijas Esri un tās licences devēju īpašumtiesības: “Šā dokumenta daļas ietver korporācijas Esri
un tās licences devēju intelektuālo īpašumu un tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Copyright © [Licences turētājam
jāieraksta faktiskie autortiesību datumi no avota materiāliem] korporācija Esri un tās licences devēji. Visas tiesības
aizsargātas.”
Fontu komponenti. Visus fontus, kas tiek nodrošināti kopā ar Izstrādājumu, drīkst izmantot, autorizēti lietojot jebkurus
Izstrādājumus. Esri fontus drīkst arī izmantot atsevišķi, lai drukātu jebkuru izvadi, kas izveidota ar Izstrādājumu. Papildu
lietošanas ierobežojumi attiecībā uz trešās personas fontiem, kas iekļauti izstrādājumā, ir izklāstīti pašā fontu failā.
Konsultantu vai līgumdarbinieku piekļuve. Saskaņā ar 3.1. nodaļu korporācija Esri piešķir Licences turētājam tiesības
pilnvarot Licences turētāja konsultantus vai līgumdarbiniekus lietot Izstrādājumus vienīgi Licences turētāja labā. Tikai
Licences turētājs ir atbildīgs par to, lai konsultanti un līgumdarbinieki ievērotu šo Licences līgumu, un Licences
turētājam ir jānodrošina, ka konsultants vai līgumdarbinieks beidz lietot Izstrādājumu, kad ir izpildīts darbs, ko tas veica
Licences turētāja labā. Konsultanti vai līgumdarbinieki nedrīkst piekļūt Izstrādājumiem vai lietot tos, lai izpildītu darbu
citu personu labā.
Licences turētājs drīkst lietot, kopēt, reproducēt, publicēt, publiski rādīt un izplatīt karšu attēlus un karšu attēlus
saturošus ziņojumus, kas iegūti, lietojot Esri Izstrādājumu(-us), gan izdruku veidā, gan statiskā elektroniskā formātā
(piem., PDF, GIF, JPEG) trešajām pusēm saskaņā ar šajā Licences līgumā izklāstītajiem ierobežojumiem ar nosacījumu,
ka Licences turētājs karšu attēliem pievieno attiecinājuma ziņojumu, kas apliecina, ka daļa(-as) no karšu attēlos
izmantoto Datu avotiem ir Esri un/vai tā atbilstošais(-ie) licences turētājs(-i). Lai nerastos pārpratumi, jebkuri dati, kas
nav Dati un ko nodrošina vai izmanto pats Licences turētājs, lietojot Izstrādājumu(-us), paliek Licences turētāja vai tā
trešo personu licences devēja(-u) īpašums.

4.2. Neatļautie lietošanas veidi. Izņemot gadījumus, kad piemērojamie tiesību akti aizliedz vai ignorē šos ierobežojumus,
vai ņemot vērā šeit noteikto, Licences turētājs nedrīkst veikt šīs darbības:
a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.

h.

pārdot, izīrēt, iznomāt, aizdot, uz laiku koplietot, piešķirt vai lietot Izstrādājumus vai piešķirt tiem apakšlicenci
Komerciāla ASP lietošanas vai pakalpojumu sniedzēja mērķiem;
nodrošināt trešajām personām tiešu piekļuvi Izstrādājumiem, lai trešās personas varētu tieši lietot Izstrādājumu,
izstrādāt savas Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) lietojumprogrammas vai izveidot savus risinājumus
saistībā ar Izstrādājumu;
pilnībā vai daļēji tālākizplatīt Programmatūru, Datus vai pakalpojumu Online Services trešajām personām, tostarp,
bet ne tikai, sastāvdaļas, komponentus vai DLL;
izplatīt Autorizācijas kodus trešajām pusēm;
dekonstruēt, dekompilēt vai izjaukt Izstrādājumus;
veikt jebkādus mēģinājumus apiet tehnoloģiskos pasākumus, kas kontrolē piekļuvi Izstrādājumiem vai to lietošanu;
glabāt, saglabāt kešatmiņā, lietot, augšupielādēt, izplatīt Saturu vai piešķirt tā apakšlicenci vai lietot Izstrādājumus
citā veidā, pārkāpjot Esri vai trešo personu tiesības, tostarp intelektuālā īpašuma tiesības, konfidencialitātes tiesības,
nediskriminācijas tiesību aktus vai jebkādus citus piemērojamos tiesību aktus vai valstiskās regulēšanas aktus;
dzēst jebkādus paziņojumus un/vai jebkādus apzīmējumus attiecībā uz korporācijas Esri (vai tās licences devēju)
patentiem, autortiesībām, preču zīmēm un īpašumtiesībām, kuri ir ietverti jebkurā Izstrādājumā, Izstrādājuma

E204 (Latvian)

3. lpp. no 8

06/13/2014

i.
j.
k.
l.

izvades produktā, metadatu failā vai ir pievienoti jebkuram Izstrādājumam, Izstrādājuma izvades produktam,
metadatu failam, vai ir publicēti tiešsaistē, vai/un ir pieejami drukātā paziņojumā par piešķirtajām autortiesībām, kas
tiek nodrošināts kopā ar jebkuriem saskaņā ar šo Līgumu piegādājamajiem Datiem vai Dokumentāciju, vai arī
apgrūtināt šādu paziņojumu un/vai apzīmējumu lasīšanu;
atdalīt vai neatkarīgi lietot atsevišķas vai kompleksas Programmatūras, pakalpojuma Online Services vai Datu daļas;
iekļaut jebkādu Izstrādājuma daļu citā, ar jebkuru Izstrādājumu konkurējošā izstrādājumā vai pakalpojumā;
publicēt vai jebkādā citā veidā nodot beta versijā veikto procesu mērījumu testu rezultātus bez korporācijas Esri un
tās licences devēju iepriekšējas rakstiskas piekrišanas; vai
lietot, iekļaut, modificēt, izplatīt vai kombinēt jebkura Izstrādājuma jebkuru nodrošināto datora kodu, vai nodrošināt
piekļuvi šādam kodam veidā, kas kodu vai jebkuru Izstrādājuma daļu pakļauj atvērtā pirmkoda licences
noteikumiem, tostarp licences noteikumiem, kuros ir pieprasīts reģistrēt datora kodu ar nolūku to (i) izplatīt trešajām
personām pirmkoda formā, (ii) licencēt trešajām personām atvasināto darbu veikšanai vai (iii) izplatīt trešajām
personām bez maksas.

5. PUNKTS — TERMIŅŠ UN LĪGUMA DARBĪBAS IZBEIGŠANA
Licences līgums ir spēkā no līguma noslēgšanas dienas. Licences turētājs drīkst pārtraukt šī Licences līguma vai jebkura
Izstrādājuma licences darbību jebkurā laikā, iesniedzot korporācijai Esri rakstisku paziņojumu. Jebkura no pusēm drīkst
izbeigt šī Licences līguma vai jebkuras licences darbību būtiska pārkāpuma dēļ, kas nav novērsts trīsdesmit (30) dienu laikā
pēc rakstiska paziņojuma iesniegšanas pusei, kas veica pārkāpumu, izņemot gadījumus, kad Līguma darbība ir izbeidzama
nekavējoties, pamatojoties uz būtiskiem pārkāpumiem, kas nav novēršami. Izbeidzot šī Licences līguma darbību, tiek izbeigta
arī visu saskaņā ar šo Līgumu piešķirto licenču darbība. Pēc licences vai Licences līguma darbības izbeigšanas Licences
turētājam ir (i) jāpārtrauc piekļuve ietekmētajiem Izstrādājumiem un to lietošana; (ii) jāizdzēš visa klienta datu kešatmiņa, kas
ir izgūta, izmantojot pakalpojumu Online Services; un (iii) jāatinstalē, jānoņem un jāiznīcina visas Licences turētāja īpašumā
vai kontrolē esošās ietekmēto Izstrādājumu kopijas, tostarp visas to modificētās vai apvienotās daļas jebkurā formā, kā arī ir
jānoformē un jānosūta korporācijai Esri vai tās pilnvarotajam izplatītājam pierādījumi tam, ka šādas darbības ir veiktas.
6. PUNKTS — IEROBEŽOTĀS GARANTIJAS UN ATRUNAS
6.1. Ierobežotās garantijas. Ja vien šā līguma 6. punktā nav norādīts citādi, korporācija Esri garantē, ka
deviņdesmit (90) dienu laika no brīža, kad korporācija Esri izsniedz Autorizācijas kodu, kas ir paredzēts Programmatūras un
pakalpojuma Online Services lietošanai, (i) nemodificētā Programmatūra un pakalpojums Online Services pie normālas
lietošanas un apkopes atbilst publicētajai Dokumentācijai un (ii) datu nesējos, uz kuriem Programmatūra tiek piegādāta,
neradīsies materiālu un ražošanas defekti.
6.2. Īpaša atruna. SATURS, DATI, PARAUGI, LABOJUMI, IELĀPI, JAUNINĀJUMI, BEZMAKSAS PAKALPOJUMS
ONLINE SERVICES UN NOVĒRTĒJUMA UN BETA VERSIJAS PROGRAMMATŪRA TIEK PIEGĀDĀTI “TĀDI,
KĀDI TIE IR”, BEZ JEBKĀDAS GARANTIJAS.
6.3. Interneta atruna. PUSES PILNĪBĀ ATZĪST UN PIEKRĪT, KA INTERNETS IR PRIVĀTU UN PUBLISKU TĪKLU
TĪKLS UN (i) INTERNETS NAV DROŠA INFRASTRUKTŪRA, (ii) PUSES NEKONTROLĒ INTERNETU UN (iii)
NEVIENA NO PUSĒM NAV ATBILDĪGA PAR BOJĀJUMIEM JEBKĀDĀ TIESISKĀ IZPRATNĒ, KAS RADĪSIES
KĀDAS INTERNETA DAĻAS DARBĪBAS VAI DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA DĒĻ VAI IESPĒJAMAS INTERNETA
REGULĒŠANAS DĒĻ, KURA VARĒTU IEROBEŽOT VAI PILNĪBĀ PĀRTRAUKT PAKALPOJUMA ONLINE
SERVICES DARBĪBU.
6.4. Vispārēja atruna. IZŅEMOT IEPRIEKŠ MINĒTĀS IEROBEŽOTĀS GARANTIJAS, KORPORĀCIJA ESRI
ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM CITĀM TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM VAI NOSACĪJUMIEM, TOSTARP,
BET NE TIKAI, NO GARANTIJĀM VAI NOSACĪJUMIEM, KAS SAISTĪTI AR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI UN
PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM, SISTĒMAS INTEGRITĀTI UN INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU
NEPĀRKĀPŠANU. KORPORĀCIJA ESRI NEGARANTĒ, KA IZSTRĀDĀJUMI ATBILDĪS LICENCES TURĒTĀJA
VAJADZĪBĀM, KA LICENCES TURĒTĀJA DARBĪBA AR TIEM BŪS BEZ PĀRTRAUKUMIEM, BEZ KĻŪDĀM,
BOJĀJUMPIECIETĪGA VAI BEZATTEICES, KĀ ARĪ NEGARANTĒ, KA VISAS NEATBILSTĪBAS VAR TIKT VAI
TIKS NOVĒRSTAS. IZSTRĀDĀJUMI NAV IZSTRĀDĀTI, IZGATAVOTI VAI PAREDZĒTI LIETOŠANAI VIDĒS
VAI LIETOJUMOS, KAS VAR IZRAISĪT NĀVI, PERSONĪGAS TRAUMAS VAI FIZISKUS ĪPAŠUMA/VIDES
BOJĀJUMUS. LICENCES TURĒTĀJS NEDRĪKST ŅEMT VĒRĀ NEKĀDUS MARŠRUTA IETEIKUMUS, KAS VAR
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BŪT BĪSTAMI, NEDROŠI VAI NEATĻAUTI. JEBKURA ŠĀDA PIELIETOJUMA RISKU UZŅEMAS UN IZMAKSAS
SEDZ PATS LICENCES TURĒTĀJS.
6.5. Ekskluzīvs labojumu veids. Licences turētāja ekskluzīvais tiesiskās aizsardzības līdzeklis un visa korporācijas Esri
atbildība par ierobežoto garantiju pārkāpšanu, kā noteikts šā līguma 6. punktā, tikai pēc korporācijas Esri ieskatiem
aprobežojas ar (i) visu bojāto datu nesēju nomaiņu; (ii) Programmatūras vai pakalpojuma Online Services remontu, labošanu
vai pārstrādi saskaņā ar korporācijas Esri izstrādāto Uzturēšanas programmu vai Licences turētāja pilnvarota izplatītāja
uzturēšanas programmu, ja piemērojama; vai (iii) atlīdzināšanu par licences maksām, ko Licences turētājs samaksāja par
Programmatūru vai pakalpojumu Online Services, kas neatbilst korporācijas Esri ierobežotajai garantijai, ar nosacījumu, ka
Licences turētājs atinstalē, noņem un iznīcina visas Programmatūras vai Dokumentācijas kopijas, pārtrauc izmantot
pakalpojumu Online Services, kā arī sagatavo un iesniedz korporācijai Esri vai tās pilnvarotajam izplatītājam pierādījumus
tam, ka šīs darbības veiktas.
7. PUNKTS — ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI
7.1. Konkrētu atbildības veidu atruna. KORPORĀCIJA ESRI, TĀS PILNVAROTAIS IZPLATĪTĀJS UN TĀS
LICENCES DEVĒJI NEUZŅEMAS ATBILDĪBU ATTIECĪBĀ PRET LICENCES TURĒTĀJU PAR AIZSTĀJOŠO
PREČU VAI PAKALPOJUMU SAGĀDES IZMAKSĀM; ZAUDĒTO PEĻŅU, ZAUDĒTIEM PĀRDOŠANAS VAI
DARĪJUMU IZDEVUMIEM; IEGULDĪJUMIEM; UZŅĒMĒJDARBĪBAS SAISTĪBĀM; JEBKĀDIEM UZŅĒMUMA
PRESTIŽA ZAUDĒJUMIEM; VAI PAR JEBKĀDIEM NETIEŠIEM, ĪPAŠIEM, NEJAUŠIEM VAI IZRIETOŠIEM
ZAUDĒJUMIEM, KAS IZRIET NO ŠĀ LICENCES LĪGUMA VAI IR SAISTĪTI AR TO, VAI IZSTRĀDĀJUMU
LIETOŠANU, LAI ARĪ KĀ TIE BŪTU RADUŠIES, SASKAŅĀ AR JEBKURU ATBILDĪBAS TEORIJU, NEATKARĪGI
NO TĀ, VAI ESRI VAI TĀS PILNVAROTAIS IZPLATĪTĀJS, VAI TĀS LICENCES DEVĒJI ZINĀJA PAR ŠĀDU
ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU. ŠIE IEROBEŽOJUMI PIEMĒROJAMI ARĪ TAD, JA KĻŪDA RODAS JEBKURĀ
IEROBEŽOTA LABOJUMA GALVENAJĀ MĒRĶĪ.
7.2. Vispārēji atbildības ierobežojumi. IZŅEMOT 8. PUNKTĀ “KOMPENSĀCIJA PAR PĀRKĀPUMIEM” MINĒTOS
GADĪJUMUS, KORPORĀCIJAS ESRI UN TĀS PILNVAROTO IZPLATĪTĀJU KOPĒJĀ ATBILDĪBA, KAS IZRIET NO
ŠĀ LĪGUMA, SAISTĪBĀ AR VISIEM PRASĪBU IEMESLIEM, TOSTARP, BET NE TIKAI, LĪGUMU, LIKUMĀ
NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU (TOSTARP NOLAIDĪBU), TIEŠU ATBILDĪBU, GARANTIJAS LAUŠANU,
SAGROZĪJUMIEM VAI CITĀDI, NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEVAR PĀRSNIEGT SUMMAS, KO LICENCES TURĒTĀJS
SAMAKSĀJIS PAR IZSTRĀDĀJUMIEM, KURU DĒĻ RADĀS ŠĪ PRASĪBA.
7.3. Atrunu un ierobežojumu piemērojamība. Atbildības ierobežojumi un atrunas, kas paredzētas šajā Licences līgumā,
būs spēkā neatkarīgi no tā, vai Licences turētājs ir pieņēmis Izstrādājumus vai jebkuru citu korporācijas Esri vai tās
pilnvarotā izplatītāja piegādāto izstrādājumu vai pakalpojumu. Puses ir vienojušās, ka Esri vai tā pilnvarotais izplatītājs ir
noteicis maksu un iekļāvis to šajā Licences līgumā, paļaujoties uz atrunām un ierobežojumiem, kas tajā noteikti, un tas
atspoguļo riska sadalījumu starp pusēm, un ka tas ir pamats darījumam starp abām pusēm. ŠIE IEROBEŽOJUMI
PIEMĒROJAMI ARĪ TAD, JA KĻŪDA RODAS JEBKURĀ IEROBEŽOTA LABOJUMA GALVENAJĀ MĒRĶĪ.
IEPRIEKŠ APRAKSTĪTĀS GARANTIJAS, IEROBEŽOJUMI UN IZŅĒMUMI VAR NEBŪT SPĒKĀ NOTEIKTĀS
JURISDIKCIJĀS UN VAR BŪT SPĒKĀ TIKAI TIKTĀL, CIKTĀL TAS ATĻAUTS AR PIEMĒROJAMIEM TIESĪBU
AKTIEM LICENCES TURĒTĀJA JURISDIKCIJĀ. SASKAŅĀ AR TIESĪBU AKTIEM LICENCES TURĒTĀJAM VAR
BŪT PAPILDU TIESĪBAS, NO KURĀM NEVAR ATTEIKTIES UN KURAS NEVAR NOLIEGT. KORPORĀCIJA ESRI
NECENŠAS IEROBEŽOT LICENCES TURĒTĀJA GARANTIJU VAI TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻUS
JEBKĀDĀ APMĒRĀ, KAS NAV ATĻAUTS AR LIKUMU.
8. PUNKTS — KOMPENSĀCIJA PAR PĀRKĀPUMIEM
8.1. Korporācija Esri Licences turētāju aizstāv, kompensē, kā aprakstīts tālāk, un novērš Licences turētājam kaitējumu
saistībā ar jebkuriem zaudējumiem, atbildību, izmaksām vai izdevumiem, tostarp pamatotām advokātu maksām, kas rodas
saistībā ar trešo personu prasībām, darbībām vai pieprasījumiem, kuros tiek apgalvots, ka Licences turētāja veiktā
Programmatūras vai pakalpojuma Online Services licencētā lietošana pārkāpj ASV patentu, autortiesības vai preču zīmi, ar
nosacījumu, ka:
a.
b.

Licences turētājs savlaicīgi rakstiski informē Esri par izvirzītajām prasībām;
licences turētājs nodrošina dokumentus, kuros aprakstīti apgalvojumi par pārkāpumu;

E204 (Latvian)

5. lpp. no 8

06/13/2014

c.
d.

korporācija Esri pati kontrolē aizsardzību pret jebkuru procesu un pārrunām, kas saistīti ar aizstāvību vai vienošanos
par izvirzītajām prasībām; un
licences turētājs atbilstoši sadarbojas aizstāvības nodrošināšanai pret šādu prasību pēc korporācijas Esri
pieprasījuma un par Esri līdzekļiem.

8.2. Ja tiek atzīts, ka Programmatūra vai pakalpojums Online Services pārkāpj ASV patentus, autortiesības vai preču zīmes,
korporācija Esri par saviem līdzekļiem var (i) iegūt Licences turētājam tiesības turpināt izmantot Programmatūru vai
pakalpojumu Online Services vai (ii) mainīt Programmatūras vai pakalpojuma Online Services elementus, lai novērstu
pārkāpumu, vienlaicīgi saglabājot līdzīgu funkcionalitāti. Ja neviena no alternatīvām nav komerciāli piemērota, licence tiek
izbeigta, un Licences turētājam ir jāpārtrauc piekļuve tiesības pārkāpjošajiem Online Services pakalpojumiem un ir jāatinstalē
un jāatdod korporācijai Esri vai tās pilnvarotajam izplatītājam visi pārkāpuma objekti. Tad korporācijas Esri visa atbildība
būs atlīdzināt Licences turētājam saskaņā ar 8.1. nodaļu un (i) kompensēs Pastāvīgo licenču maksas, ko Licences turētājs
samaksāja korporācija Esri vai tās Izplatītājam par pārkāpuma objektiem, sadalot proporcionāli uz pieciem (5) gadiem,
izmantojot lineāro amortizācijas aprēķinu, sākot ar sākotnējo piegādes datumu, un (ii) kompensēs par Terminētajām licencēm
un uzturēšanu, atlīdzinot neizmantoto daļu no izdarītajiem maksājumiem.
8.3. Korporācijai Esri nav pienākuma Licences turētāju aizstāvēt vai segt Licences turētājam jebkādus izdevumus,
zaudējumus vai maksu par advokāta pakalpojumiem saistībā ar jebkādām prasībām vai pieprasījumiem, kuros apgalvots, ka
tika veikts tiešs pārkāpums vai tika veicināta pārkāpumu izdarīšana, ciktāl šādu prasību iemesls ir (i) Programmatūras vai
pakalpojuma Online Services kombinēšana vai integrēšana ar izstrādājumu, procesu vai sistēmu, ko nav nodrošinājusi
korporācija Esri vai kas nav minēta tās Dokumentācijā; (ii) būtiskas Programmatūras vai pakalpojuma Online Services
izmaiņas, ko nav veikusi korporācija Esri vai tās apakšuzņēmēji; vai (iii) Programmatūras vai pakalpojuma Online Services
lietošana pēc tam, kad korporācija Esri ir nodrošinājusi modifikācijas, lai novērstu pārkāpumus, vai lietošana pēc tam, kad
korporācija Esri ir pieprasījusi to atpakaļnodošanu saskaņā ar 8.2. nodaļu.
8.4. IEPRIEKŠ MINĒTAIS NOSAKA VISAS KORPORĀCIJAS ESRI UN TĀS PILNVAROTĀ IZPLATĪTĀJA
SAISTĪBAS ATTIECĪBĀ UZ JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU PĀRKĀPUMU
VAI DARBĪBĀM, KAS UZSKATĀMAS PAR ŠĀDU PĀRKĀPUMU.
9. PUNKTS — VISPĀRĒJAIS NODROŠINĀJUMS
9.1. Turpmākie atjauninājumi. Tādu “izstrādājumu lietošanu”, kas ir licencēti atbilstoši šim Licences Līgumam, nosaka
šeit izklāstītie noteikumi un nosacījumi. Jauniem vai atjauninātiem Izstrādājumiem var būt nepieciešami papildu vai izlaboti
lietošanas noteikumi saskaņā ar konkrētajā brīdī spēkā esošo Esri licences līgumu. Esri padarīs jaunos vai izlabotos lietošanas
nosacījumus pieejamus vietnē http://www.esri.com/legal/software-license vai paziņos par jauniem vai izlabotiem
noteikumiem Licences turētājam.
9.2. Eksporta kontroles noteikumi. Licences turētājs skaidri atzīst un piekrīt, ka Licences turētājs nedrīkst eksportēt,
atkārtoti eksportēt, importēt, nodot citai personai vai izlaist Izstrādājumus, Saturu, Licences turētāja saturu vai
Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību, vai piešķirt tām piekļuvi (i) ne uz vienu valsti, kurai noteikts ASV embargo;
(ii) nevienai personai, kas ir iekļauta ASV Valsts kases Īpaši noteikto pavalstnieku sarakstā; (iii) nevienai fiziskai vai
juridiskai personai, kas ir iekļauta ASV Tirdzniecības departamenta Noraidīto personu sarakstā, Noraidīto organizāciju
sarakstā vai Nepārbaudīto sarakstā; vai (iv) fiziskām vai juridiskām personām vai uz jebkuru valsti, ja šāds eksports, atkārtots
eksports, piekļuve vai imports neatbilst kādai no ASV, vietējiem vai citādi piemērojamiem importa/eksporta kontroles tiesību
aktiem vai noteikumiem, tostarp, bet ne tikai, jebkuras importa/eksporta licences vai licences atbrīvojuma noteikumiem un
jebkādiem šādu importa/eksporta tiesību aktu grozījumiem un papildinājumiem, kas reizēm var rasties.
9.3. Nodokļi un nodevas, transporta izmaksas. Licences turētājam noteiktajā licences cenā nav ietverti visi piemērojamie
nodokļi un nodevas, ieskaitot, bet ne tikai, tirdzniecības nodoklis, lietošanas nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis (PVN),
muitas nodevas, nodokļi vai tarifi un transportēšanas un nosūtīšanas izmaksas.
9.4. Neatteikšanās no saistībām. Gadījumā, ja kādai no pusēm neizdodas izpildīt kādu no šā Licences līguma noteikumiem,
tas nav uzskatāms par atteikšanos no saistībām un nenozīmē, ka šī puse nevarēs šo vai jebkuru citu noteikumu piemērot
turpmāk.
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9.5. Nodalāmība. Puses abpusēji vienojas, ka gadījumā, ja kāds no šā Licences līguma noteikumiem kādu iemeslu dēļ tiek
uzskatīts par nepiemērojamu, šāds noteikums ir jālabo tikai tādā apjomā, lai to turpmāk varētu piemērot.
9.6. Tiesību pārņēmējs un pilnvarotie. Licences turētājs nepiešķir, neizsniedz apakšlicenci un nenodod Licences turētāja
tiesības un nedeleģē savus Licences līgumā noteiktos pienākumus bez Esri un tās pilnvarota izplatītāja rakstiskas piekrišanas,
un visi šāda veida centieni bez attiecīgas atļaujas tiks uzskatīti par spēkā neesošiem. Šis Licences līgums ir saistošs arī
Licences līguma pušu attiecīgajiem tiesību pārņēmējiem un pilnvarotajiem. Neskatoties uz to, valdības līgumdarbinieks, kurš
ar valdību ir noslēdzis līgumu par Izstrādājumu piegādi, šo Licences līgumu un piegādei iegūtos Izstrādājumus drīkst nodot
savam valdības klientam, rakstiski par to paziņojot korporācijai Esri, ja vien valdības klients piekrīt šā Licences līguma
noteikumiem.
9.7. Termiņa pagarinājums. Šā Licences līguma 2., 5., 6., 7., 8. un 9. punkta noteikumi paliek spēkā pēc Licences līguma
termiņa beigām vai līguma laušanas.
9.8. Tiesiskās aizsardzības līdzekļi saskaņā ar tiesīguma normām. Licences turētājs piekrīt, ka, ja Licences turētājs
pārkāpj šo Licences līgumu, tas var izraisīt neatlīdzināmus zaudējumus un šāda pārkāpuma gadījumā, papildus visiem likumā
noteiktajiem aizsardzības līdzekļiem, korporācijai Esri vai tās pilnvarotam izplatītājam būs tiesības prasīt izpildrakstu, īpašus
pasākumus vai citus aizsardzības līdzekļus saskaņā ar taisnīguma normām jebkurā piekritīgā kompetentā tiesā, turklāt
drošības naudas iemaksa, saistību uzņemšanās vai zaudējumu pierādīšana nav nosacījums, lai prasītu šādu aizsardzību.
9.9. ASV valdības licences saņēmējs. Izstrādājumi ir komerciāli vienumi, kas izstrādāti par privātiem līdzekļiem un tiek
Licences turētājam nodrošināti atbilstoši šim Licences līgumam. Ja Licences turētājs ir ASV valdības iestāde vai ASV
valdības līgumdarbinieks, korporācija Esri Licences turētājam licencē Izstrādājumus atbilstoši šim Licences līgumam saskaņā
ar FAR apakšpunktiem 12.211/12.212 vai DFARS apakšpunktu 227.7202. Atbilstoši tā paša DFARS apakšpunkta 227.7202
politikai, Esri Dati un pakalpojums Online Services ir licencēti kā komerciālā datoru programmatūra, kuras iegāde notiek
saskaņā ar DFARS. Uz Izstrādājumiem attiecas ierobežojumi, un šis Licences līgums stingri reglamentē to, kā Licences
turētājs drīkst lietot, mainīt, realizēt, reproducēt, izlaist, rādīt vai izpaust Izstrādājumus. Licences noteikumi, kas ir pretrunā ar
federālo likumu, nav spēkā. ASV valdības Licences turētājs drīkst nodot Programmatūru jebkurai savai aģentūrai, kurai tiek
nodoti datori, kuros instalēta šāda Programmatūra. Ja kāda tiesa, šķīrējtiesnesis vai valde uzskata, ka saskaņā ar
piemērojamiem publiskā iepirkuma tiesību aktiem Licences turētājam ir lielākas tiesības uz kādu Izstrādājumu daļu, šādas
tiesības piešķiramas vienīgi uz to daļu, uz kuru tās attiecas.
9.10. Piemērojamie tiesību akti, izskatīšana šķīrējtiesā.
a.

b.

Licences turētāji Amerikas Savienotajās Valstīs, to teritorijās un īpašumos. Šo Licences līgumu reglamentē un tas ir
sagatavots saskaņā ar Kalifornijas štata likumiem neatkarīgi no tiesību aktu principu pretrunām, izņemot to, ka ASV
federālie tiesību akti reglamentē intelektuālā īpašuma jautājumus un lietošanas veidu ASV valdības aģentūrās. Izņemot
9.8. nodaļā noteiktos gadījumus, visus strīdus, kas rodas no šā Līguma vai tā laušanas, kurus nevar atrisināt pārrunu ceļā,
izšķir šķīrējtiesa, ko pārvalda Amerikas Šķīrējtiesu asociācija saskaņā ar Tirdzniecības Šķīrējtiesu reglamentu.
Šķīrējtiesneša spriedumu var iesniegt jebkurā attiecīgās piekritības tiesā. Ja Licences turētājs ir ASV valdības aģentūra,
tad uz šo Licences līgumu attiecas grozītais (41 USC 601–613) 1978. gada Contract Disputes Act, nevis šķīrējtiesas
reglaments. Šo Licences līgumu nereglamentē Apvienoto Nāciju Konvencija par preču starptautiskās tirdzniecības
līgumiem, kuras piemērošana ir pilnīgi izslēgta.
Visi citi Licences turētāji. Izņemot gadījumus, kuri ir noteikti 9.8. nodaļā, visi strīdi, kas rodas saistībā ar šo Licences
līgumu vai tā laušanu, kurus nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tiks risināti saskaņā ar Starptautiskās Tirdzniecības
palātas šķīrējtiesas reglamentu viena (1) šķīrējtiesneša sastāvā, kas nozīmēts saskaņā ar minēto reglamentu. Šķīrējtiesa
notiks angļu valodā. Par tiesas norises vietu puses savstarpēji vienojas. Šo Licences līgumu nereglamentē Apvienoto
Nāciju Konvencija par preču starptautiskās tirdzniecības līgumiem, kuras piemērošana ir pilnīgi izslēgta. Katra puse pēc
otras puses pieprasījuma nodrošina strīda galveno jautājumu pieejamos dokumentus vai lieciniekus.

9.11. Uzturēšana. Izstrādājumu uzturēšana sastāv no atjauninājumiem un citām priekšrocībām, tādām kā piekļuve
tehniskajam atbalstam, kas aprakstīta korporācijas Esri vai tās izplatītāja attiecīgajā laikā spēkā esošajā un piemērojamajā
uzturēšanas politikā.
9.12. Atsauksmes. Esri drīkst brīvi izmantot jebkādas atsauksmes par Izstrādājumiem vai Izstrādājumu uzlabojumu
ierosinājumus vai pieprasījumus, ko Licences turētājs sniedz korporācijai Esri.
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9.13. Patenti. Licences turētājs nedrīkst pats pieprasīt un nedrīkst atļaut jebkuram citam lietotājam pieprasīt tādu patentu vai
līdzīgas tiesības jebkur pasaulē, kam pamatā ir vai kas ietver Esri tehnoloģiju un pakalpojumus. Šis īpašais patentēšanas
aizliegums neattiecas uz Licences turētāja programmatūru un tehnoloģiju, izņemot gadījumus, kad Esri tehnoloģija vai
pakalpojumi vai kāda to sastāvdaļa ir ietverta patenta pieteikumā vai līdzīgā pieteikumā.
9.14. Līguma kopums. Šis Licences Līgums, tostarp tajā iekļautie dokumenti, ir vienots un pilnīgs līgums starp pusēm
attiecībā uz šeit norādīto līguma priekšmetu, un tas atceļ jebkuru iepriekš noslēgtu licences līgumu, vienošanos vai norunu
starp pusēm attiecībā uz šo pašu līguma priekšmetu. Tiek anulēti un nav spēkā papildu noteikumi vai pretrunā esošie
noteikumi, kas minēti jebkādā pirkšanas pasūtījumā, rēķinā vai citos standarta formas dokumentos, kuru apmaiņa notikusi
pasūtīšanas procesa laikā, izņemot izstrādājumu aprakstus, daudzumus, izcenojumus un piegādes norādījumus. Visi šā
Licences līguma grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstiski un jāparaksta abām pusēm.
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Esri, 380 New York St., Redlands, CA 92373-8100 ASV • TĀLR.: 909-793-2853 • FAKSS: 909-793-5953

1. PIELIKUMS
LIETOŠANAS JOMA
(E300 06/13/2014)
1. PIELIKUMS
PROGRAMMATŪRAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI
(E300-1)
Šajā Programmatūras lietošanas noteikumu pielikumā (“1. pielikums”) ir aprakstīts, kā Licences turētājs drīkst lietot
Programmatūru. Turklāt pielikumā ir ietverts Licences turētājam saistošais un spēkā esošais galvenais licences līgums, ja tāds
ir, vai Licences līgums, kas ir pieejams vietnē http://www.esri.com/legal/software-license (attiecīgos gadījumos — “Licences
līgums”) un ir ietverts ar atsauci. Šim 1. papildinājumam ir prioritāte pār Licences līgumā minētajiem pretrunā esošajiem
Vispārīgās licences nosacījumiem.
1. DAĻA — DEFINĪCIJAS
Programmatūra var tikt nodrošināta saskaņā ar kādu no tālāk aprakstītajiem licences veidiem, kas ir norādīti attiecīgajā
pārdošanas piedāvājumā, pirkšanas pasūtījumā vai citā dokumentā, kurā ir uzskaitīti Licences turētāja pasūtītie Produkti.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

“Vienlaicīgas lietošanas licence” ir atļauja instalēt un lietot Izstrādājumu tīklā savienotajos datoros, taču vienlaicīgu
lietotāju skaits nedrīkst pārsniegt iegādāto licenču skaitu. Lai nodrošinātu pagaidu kļūmjpārlēces atbalstu, atsevišķā
operētājsistēmas vidē Vienlaicīgas lietošanas licence ietver tiesības darbināt Vienlaicīgas lietošanas licences
pārvaldības programmatūras pasīvus kļūmjpārlēces gadījumus.
“Izvietošanas servera licence” ir pilna lietojuma licence, kas Licences turētājam atļauj instalēt un lietot
Programmatūru visos Licence Līgumā paredzētajos lietojuma gadījumos un tā, kā aprakstīts Dokumentācijā.
“Izstrādes servera licence” ir licence, kas pilnvaro Licences turētāju instalēt un lietot Programmatūru, lai veidotu un
testētu Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību, kā ir aprakstīts Dokumentācijā.
"Esri Client Software" ir ArcGIS Runtime lietojumprogrammas, kā arī lietojumprogrammas ArcGIS for Desktop un
ArcGIS API for Flex.
"Esri satura pakotne" ir digitāls fails; tas satur ArcGIS Online pamatkaršu saturu (piem., rastra karšu mozaīkas,
attēlus, vektora datus), kas izgūts no ArcGIS Online Basemap Services.
“Individuālās lietošanas licence” ir licence, kas nodrošina Licences turētājam tiesības atļaut vienam autorizētam
lietotājam instalēt un lietot Izstrādājumu vienā datorā, un šo Izstrādājumu drīkst izmantot tikai šis viens lietotājs un
tikai datorā, kur Izstrādājums ir instalēts. Licences turētājs var atļaut šim vienam pilnvarotajam lietotājam instalēt
otru Programmatūras kopiju otrā datorā šī paša lietotāja ekskluzīvai lietošanai, ja ikreiz tiek lietota tikai viena (1)
Izstrādājuma kopija. Neviens cits lietotājs nedrīkst vienlaicīgi izmantot citiem nolūkiem Izstrādājumu, uz ko attiecas
šī licence.
“Servera stadijas licence” ir licence, kas pilnvaro Licences turētāju instalēt un lietot Programmatūru šādiem
mērķiem: veidot un testēt Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību un karšu kešatmiņā saglabātās versijas; veikt
lietotāja akceptēšanas testēšanu, veiktspējas testēšanu un trešās personas programmatūras slodzes testēšanu, ieviest
jaunu komerciālu datu atjauninājumus un veikt apmācību, kā aprakstīts Dokumentācijā. Lietojumprogrammas ar
pievienoto vērtību un karšu kešatmiņā saglabātās versijas var izmantot ar Izstrādes un Izvietošanas serveriem.
“Terminēta licence” ir licence vai piekļuve, kas ir paredzēta Izstrādājuma lietošanai ierobežotā laika periodā
(turpmāk — “Termiņš”) vai pamatojoties uz abonementu vai transakciju.
“Pastāvīga licence” ir licence, kas ļauj lietot Izstrādājuma versiju, par kuru jau samaksāta licences maksa bez
termiņa ierobežojuma, ja vien tās darbību nav izbeidzis uzņēmums Esri vai Licences turētājs šim Līgumam atļautajā
veidā.
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2. NODAĻA — NOTEIKTAS PROGRAMMATŪRAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI
Tālā sniegtā tabula ir saraksts ar Esri izstrādājumiem, kam papildus vispārīgiem lietošanas noteikumiem, kuri ir izklāstīti
Licences līguma Vispārīgajos licences nosacījumos, ir specifiski Lietošanas noteikumi. Papildu lietošanas noteikumi ir
uzskaitīti tieši zem šīs tabulas, un tiem iekavās sniegti atsauces numuri, kas tālāk sniegtajā tabulā uzreiz seko katram
Izstrādājuma nosaukumam (dažos gadījumos Papildu lietošanas noteikumi, uz ko norāda atsauce, var būt atrodami atsevišķā
papildinājumā; šādos gadījumos tiks sniegta norāde).
Galddatoru izstrādājumi
▪ ArcGIS for Desktop (izdevumi Advanced, Standard
vai Basic) (26; 2. papildinājuma 1. piezīme;
2. papildinājuma 6. piezīme)
▪ ArcGIS Explorer Desktop (20; 2. papildinājuma
1. piezīme)
▪ ArcGIS for AutoCAD (20)
▪ ArcPad (12; 13; 2. papildinājuma 1. piezīme;
2. papildinājuma 2. piezīme)
▪ ArcReader (20; 2. papildinājuma 1. piezīme)
▪ Esri Business Analyst (2. papildinājuma 1. piezīme;
2. papildinājuma 4. piezīme)
▪ Esri Maps for IBM Cognos, MicroStrategy, Microsoft
Dynamics CRM, Office, SharePoint, Salesforce vai
SAP BusinessObjects (2; 2. papildinājuma
1. piezīme)
▪ ArcGIS for Windows Mobile (15; 54;
2. papildinājuma 1. piezīme)
▪ ArcGIS for iOS; ArcGIS for Windows Phone;
ArcGIS for Android (2. papildinājuma 1. piezīme)
Serveru izstrādājumi
▪ ArcGIS for Server
– Workgroup (28; 29; 30; 32; 38; 39;
2. papildinājuma 1. piezīme; 2. papildinājuma
6. piezīme)
– Enterprise (31; 38; 39; 2. papildinājuma
1. piezīme; 2. papildinājuma 6. piezīme)
– ar Virtual Cloud Infrastructure (10;
3. papildinājums — Kopējie noteikumi)
▪ ArcGIS for Server paplašinājums
– ArcGIS for INSPIRE (2. papildinājuma
1. piezīme)
▪ Esri Business Analyst for Server
– Workgroup (28; 29; 30; 31; 39; 2. papildinājuma
1. piezīme; 2. papildinājuma 4. piezīme)
– Enterprise (31; 39; 2. papildinājuma 1. piezīme;
2. papildinājuma 4. piezīme)
▪ Portal for ArcGIS (31; 2. papildinājuma 1. piezīme)
▪ Esri Tracking Server (31)

Developer Tools
▪ ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java,
Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows
[galddatorā], Windows Phone, Windows Store), Qt
vai WPF (16; 19; 2. papildinājuma 1. piezīme)
▪ ArcGIS Runtime Standard Level for Android, iOS,
Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework
(Windows [desktop], Windows Phone, Windows
Store), Qt vai WPF (15; 18; 2. papildinājuma
1. piezīme)
▪ ArcGIS Engine Developer Kit and Extensions (16,
19; 22, 26)
▪ ArcGIS Engine for Windows/ Linux and Extensions
(15; 22; 26; 2. papildinājuma 1. piezīme;
2. papildinājuma 6. piezīme)
▪ ArcGIS Web Mapping (tostarp ArcGIS API for
JavaScript/HTML5, ArcGIS API for Flex,
ArcGIS API for Microsoft Silverlight) (15; 16; 64;
66; 2. papildinājuma 1. piezīme)
▪ Esri Business Analyst Server Developer
(2. papildinājuma 1. piezīme; 2. papildinājuma
4 piezīme)
▪ Esri Developer Network (EDN) Software and Data
(24; 26; 2. papildinājuma 6. piezīme)
▪ Esri File Geodatabase API (47)
Saistītie izstrādājumi
▪ ArcGIS for Transportation Analytics (1;
2. pielik1. piezīme; 2. papildinājuma 2. piezīme;
2. papildinājuma 11. piezīme)

Piezīmes.
▪
▪
▪

Ja nelicencējat nevienu iepriekšējā tabulā iekļautajiem produktiem, šie Papildu lietošanas noteikumi uz jums neattiecas.
Papildu lietošanas noteikumi Izstrādājumiem IR SPĒKĀ TIKAI attiecībā uz Izstrādājumiem, kam iepriekšējā tabulā ir
atsauces numurs.
Ja vien piemērojamajā Pasūtīšanas dokumentā nav noteikts citādi, Programmatūras paplašinājumu lietošanas apjoms ir
vienāds ar attiecīgās Programmatūras lietošanas apjomu.
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Papildu lietošanas noteikumi iepriekš uzskaitītajiem Izstrādājumiem:
1. Licences turētājs drīkst lietot komplektā ArcGIS for Transportation Analytics ietverto Programmatūru, Datus un
pakalpojumu Online Services vienīgi autoparka operāciju atbalsta tiešai nodrošināšanai. Komplektu ArcGIS for
Transportation Analytics vai atsevišķas tā sastāvdaļas nedrīkst lietot citam nolūkam. Šis ierobežojums neattiecas uz
pakalpojumu ArcGIS Online for Organization Account, kas ir ietverts komplektā ArcGIS for Transportation
Analytics. Pakalpojumu ArcGIS Online for Organization Account drīkst lietot jebkādam nolūkam atbilstoši šī
Licences līguma noteikumiem.
2. Esri Maps lietojumprogrammas ir licencētas tikai Licences turētāja nosauktu ArcGIS Online vai Portal for ArcGIS
lietotāju izmantošanai. Esri Maps lietojumprogrammas drīkst lietot tikai fiziskas personas, kurām ir tiesības būt par
nosauktiem ArcGIS Online vai Portal for ArcGIS lietotājiem. Nosaukta lietotāja akreditācijas datu iegulšana Esri
Maps lietojumprogrammā ir aizliegta. Esri Maps lietojumprogrammu izmantošana ar ArcGIS Online Public plāniem
vai ArcGIS Online Developer plāniem ir aizliegta.
3–9. Rezervēts.
10. Licences turētājs sniegs ar savu nodrošināto saturu saistītu informāciju vai citus saistītus materiālus (tostarp klienta
puses lietojumprogrammu kopijas), kuri tiek pamatoti pieprasīti, lai pārbaudītu Licences turētāja atbilstību šī
Licences līguma nosacījumiem. Korporācija Esri var pārraudzīt Licences turētāja satura ārējos interfeisus
(piemēram, pieslēgvietas), lai pārbaudītu Licences turētāja atbilstību šī Licences līguma nosacījumiem. Licences
turētājs neliks šķēršļus un netraucēs šādai novērošanai, bet Licences turētājs var izmantot šifrēšanas tehnoloģiju vai
ugunsmūrus, lai saglabātu šo saturu konfidenciālu. Licences turētājs atbilstoši sadarbosies ar korporāciju Esri, lai
pakalpojumos ArcGIS for Server with Virtual Cloud Infrastructure noteiktu jebkuras tās problēmas avotu, ko var
pamatoti attiecināt uz Licences turētāja saturu vai jebkuriem lietotāja materiāliem, ko pārvalda Licences turētājs.
11. Rezervēts.
12. Programmatūra ir licencēta lietošanai navigācijā tikai kopā ar ArcLogistics.
13. “Divējādi izmantojama licence” nozīmē, ka Programmatūru var instalēt galddatorā un vienlaikus izmantot
personālajā ciparasistentā (PDA) vai portatīvajā rokas datorā ar nosacījumu, ka Programmatūru vienlaicīgi izmanto
tikai viens (1) atsevišķs lietotājs.
14. Rezervēts.
15. Licencēts kā Izvietojuma licence, un uz to attiecas Vispārīgās licences nosacījumu 3. punkta 3.1. daļa.
16. Licences turētājs drīkst izmantot SDK komplektus vai API interfeisus, lai veidotu Lietojumprogrammas ar
pievienoto vērtību un izplatītu un licencētu šīs Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību lietotājiem, un lietotāji
varētu izmantot Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību jebkurā veidā, kas nav aizliegts eksporta noteikumu, uz
ko attiecas Vispārīgās licences nosacījumu 3. punkta 3.1. daļa.
17. Rezervēts.
18. Izvietojuma licence ir paredzēta vienai Lietojumprogrammai ar pievienoto vērtību vienā datorā.
19. Licenci nedrīkst lietot, lai izstrādātu interneta vai servera Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību;
20. Licences turētājs drīkst reproducēt un izplatīt Programmatūru, ja tiek ievēroti visi šie nosacījumi:
a.
b.

c.
d.

Programmatūra tiek reproducēta un izplatīta pilnībā;
katra Programmatūras kopija tiek nodrošināta kopā ar licences līgumu, kas aizsargā Programmatūru tādā
pašā apmērā kā šis Licences līgums, un saņēmējs apņemas ievērot šī licences līguma noteikumus un
nosacījumus;
tiek reproducēti visi attiecinājumi/paziņojumi par autortiesībām un preču zīmēm; un
par Programmatūras izmantošanu netiek piemērota samaksa.

21. Rezervēts.
22. a. lai iegūtu tiesības darbināt ArcGIS Engine lietojumprogrammu vienā (1) datorā, lietotājam jālicencē vai nu
ArcGIS Engine for Windows/Linux Programmatūra, vai cita ArcGIS for Desktop Programmatūra (Basic,
Standard vai Advanced); un
b. ArcGIS Engine for Windows/Linux paplašinājumus nedrīkst izmantot kopā ar ArcGIS for Desktop
Programmatūru, lai darbinātu ArcGIS Engine Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību. Vienam lietotājam uz
viena (1) datora var būt instalētas vairākas ArcGIS Engine Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību, kuras
izmanto tikai šis lietotājs.
23. Rezervēts.
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24. EDN Programmatūru drīkst izmantot vienīgi pētniecības, izstrādes, testēšanas un Lietojumprogrammas ar pievienoto
vērtību un kešatmiņā saglabātu karšu versiju prototipa demonstrēšanas nolūkos. Lietojumprogrammas ar pievienoto
vērtību un karšu kešatmiņā saglabātās versijas var izmantot ar Stadijas un Izvietošanas serveriem. EDN
Programmatūru un Datus var instalēt vairākos datoros, un tos var izmantot jebkurš Licences turētāja EDN
izstrādātājs; visa pārējā programmatūra tiek licencēta kā Individuālās lietošanas licence.
25. Rezervēts.
26. Programmatūras ArcSDE Personal Edition ģeodatu bāzē Licences turētāja datiem ir piemērojams
desmit (10) gigabaitu ierobežojums.
27. Rezervēts.
28. Lietošanas ierobežojums: desmit (10) vienlaicīgi lietotāji, kas izmanto citas lietojumprogrammas, nevis
lietojumprogrammu ArcGIS for Server. Šajā ierobežojumā iekļauta arī ArcGIS for Desktop programmatūras,
ArcGIS Engine programmatūras un tādu trešo personu lietojumprogrammu lietošana, kas veido savienojumu tieši ar
jebkuru ArcGIS for Server ģeodatu bāzi. Savienojumu skaits no tīmekļa lietojumprogrammām nav ierobežots.
29. Programmatūru drīkst lietot vienīgi kopā ar atbalstītu programmatūras SQL Server Express versiju. Atbalstītas
versijas ir uzskaitītas korporācijas Esri vietnē kopā ar attiecīgā izstrādājuma sistēmas prasībām.
30. Licences turētājam ir desmit (10) gigabaitu datu maksimālā apjoma ierobežojums.
31. Licences turētājs drīkst lietot papildu Esri Server Programmatūras instalāciju(-as), kas ir paredzēta(-as)
kļūmjpārlēces operācijām, taču šo papildu Programmatūru drīkst darbināt tikai laika periodā, kad primārā vietne
nedarbojas. Papildu Programmatūras instalācijas paliks apslēptas, izņemot gadījumus, kad tiks veikta sistēmas
apkope un datu bāzu atjaunināšana, vienlaikus darbojoties primārajai vietnei vai jebkurai citai papildu vietnei.
32. Papildu Programmatūru nedrīkst instalēt kļūmjpārlēces operācijām.
33–37. Rezervēts.
38. ArcGIS 3D Analyst for Server paplašinājumu, kas ietverts ArcGIS for Server Standard (Workgroup vai Enterprise)
versijā, drīkst izmantot tikai, lai izstrādātu globālo datu kešatmiņu vai publicētu globālo dokumentu kā ArcGIS
Globe Service. Ar ArcGIS for Server Standard nav atļauts lietot citu ArcGIS 3D Analyst for Server paplašinājuma
Programmatūru.
39. Jebkuras ArcGIS for Server ietvertās rediģēšanas funkcijas nav atļauts lietot kopā ar ArcGIS for Server Basic
(Workgroup vai Enterprise).
40–46. Rezervēts.
47. Licences turētājs drīkst izstrādāt un izplatīt saviem lietotājiem tādas Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību, kas
tiek izmantotas interfeisā Esri File Geodatabase API.
48–53. Rezervēts.
54. Programma ArcGIS for Windows Mobile Deployments ir licencēta lietošanai ar ArcGIS for Server Enterprise
(Advanced vai Standard), ArcGIS for Server Workgroup (Advanced), ArcGIS for Desktop (Advanced, Standard,
Basic) un ArcGIS Engine Lietojumprogrammām ar pievienoto vērtību.
55–63. Rezervēts.
64. Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību, kas paredzētas izvietošanai tīmeklī, jālieto kopā ar citiem Esri
Izstrādājumiem. Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību var izmantot kopā ar trešās personas tehnoloģijām, ja
vien Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību vienmēr tiek izmantotas kopā ar Esri Izstrādājumiem.
65. Rezervēts.
66. Saistībā ar galddatora lietojumprogrammām katra licence attiecas uz vienu organizāciju. Šajā licencē organizācija ir
galvenais reģistrētais unikālais domēna identifikators. Domēns ir interneta domēna nosaukums, kas ir reģistrēts
domēnu nosaukumu reģistrā. Piemēram, vietnē example.com “example.com” ir reģistrētais unikālais domēna
identifikators. Līdzīgi vietnē piemērs.com.xx (kur xx ir reģistrētās valsts kods) “example.com.xx” ir reģistrētais
unikālais domēna identifikators. Galddatora lietojumprogrammas var izmantot jebkurš organizācijas darbinieks ar
galveno reģistrēto unikālo domēna identifikatoru. Nav ierobežots to lietotņu skaits, ko var izveidot un izvietot
organizācijas ietvaros.
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2. PIELIKUMS
DATU LIETOŠANAS NOTEIKUMI
(E300-2)
Šajā Datu lietošanas noteikumu papildinājumā (“2. papildinājums”) ir aprakstīts, kā Licences turētājs drīkst lietot Datus.
Turklāt šajā papildinājumā ir ietverts Licences turētājam saistošais un spēkā esošais galvenais licences līgums, ja tāds ir, vai
Licences līgums, kas ir pieejams vietnē http://www.esri.com/legal/software-license (attiecīgos gadījumos — “Licences
līgums”) un šajā papildinājumā ir ietverts ar atsauci. Šim 2. papildinājumam ir prioritāte pār Licences līgumā minētajiem
pretrunā esošajiem Vispārīgās licences nosacījumiem. Korporācija Esri patur tiesības jebkurā laikā mainīt tālāk minētos Datu
lietošanas noteikumus. Ja Licences turētājs lieto Datus, kas ir licencēti, lietojot abonementu, Licences turētājs drīkst atteikties
no abonementa, iesniedzot korporācijai Esri rakstisku paziņojumu, vai pārtraukt Datu lietošanu atkarībā no tā, kā tas ir
piemērojams. Ja Licences turētājs turpina lietot Datus, tiek uzskatīts, ka Licences turētājs ir pieņēmis izmaiņas. Datu
lietošanas noteikumi ir izklāstīti tālāk norādītajās piezīmēs.
1. DAĻA — VISPĀRĪGIE IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DATU LIETOŠANU
Papildus ierobežojumiem, kas noteikti Licencēšanas līguma 4.2. pantā, uz datu lietošanu, ko veic Licences turētājs un
Licences turētāja lietotāji (kopā “Lietotāji”), ir spēkā šādi ierobežojumi: Stingri aizliegta jebkāda Datu lietošana, kas nav
skaidri atļauta šī Licences līguma 2. daļā vai citā Licences līguma daļā. Neierobežojot iepriekšējo noteikumu vispārīgo
nozīmi, Licences turētājs apņemas nodrošināt, ka Lietotāji (i) neveiks Datu kopīgo zīmolradi, (ii) neizmantos Datus nekādā
neautorizētā pakalpojumā vai izstrādājumā, un (iii) nepiedāvās Datus ar trešās personas palīdzību vai trešās personas vārdā.
2. NODAĻA — SPECIFISKI DATU LIETOŠANAS NOTEIKUMI
Tālā sniegtā tabula ir saraksts ar Esri izstrādājumiem, kam papildus vispārīgiem lietošanas noteikumiem, kuri ir izklāstīti
Licences līguma Vispārīgajos licences nosacījumos, ir specifiski Lietošanas noteikumi. Papildu lietošanas noteikumi ir
uzskaitīti tieši zem šīs tabulas, un tiem iekavās sniegti atsauces numuri, kas tālāk sniegtajā tabulā uzreiz seko katram
Izstrādājuma nosaukumam:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ArcGIS Online Data (1)
StreetMap Premium for ArcGIS (2)
StreetMap for Windows Mobile (2)
StreetMap for ArcPad (2)
StreetMap Premium for ArcGIS for Transportation
Analytics (2; 1. papildinājuma 1. piezīme)
HERE Traffic Data (11; 1. papildinājuma 1. piezīme)
Data Appliance for ArcGIS (3)

▪
▪
▪
▪

Business Analyst/Location Analytics Dati (4, 10)
Demogrāfiskie dati, dati par klientiem un
komercdarbības Dati (“Esri dati”) (5, 10)
Data and Maps for ArcGIS (6)
Esri MapStudio Dati (9)

Piezīmes.
▪
▪

Ja nelicencējat nevienu iepriekšējā tabulā iekļautajiem produktiem, šie Papildu lietošanas noteikumi uz jums neattiecas.
Papildu lietošanas noteikumi Izstrādājumiem IR SPĒKĀ TIKAI attiecībā uz Izstrādājumiem, kam ir iepriekšējā tabulā ir
atsauces numurs.

Papildu lietošanas noteikumi iepriekš uzskaitītajiem Izstrādājumiem:
1.

ArcGIS Online Dati: Programmatūra un pakalpojums Online Services, kuros ir ietverta atsauce uz šo piezīmi un kurus
izmantojot varat piekļūt ArcGIS Online Datiem. ArcGIS Online Data tiek nodrošināti tikai lietošanai kopā ar Licences
turētāja autorizētās Esri Programmatūras un Online Services pakalpojumu lietošanu. Uz ArcGIS Online datu lietošanu,
kuriem var piekļūt, izmantojot bezmaksas ArcGIS Online kontus, var attiekties lietojuma ierobežojumi.
ArcGIS Online Basemap Dati:
a.

ArcGIS Online pamatkaršu datus var pārnest bezsaistē, izmantojot Esri satura pakotnes, un vēlāk pārvietot (pārsūtīt)
jebkurā ierīcē, lai to izmantotu tikai ar licencētu Esri Client Software.
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b.

Uz ArcGIS Online pamatkaršu datiem attiecas kopējais piecdesmit miljonu (50 000 000) transakciju ierobežojums
jebkurā divpadsmit (12) mēnešu periodā. Transakcijas ietver gan pamatkaršu, gan ģeomeklēšanas transakcijas.
“Transakcija” ir definēta Dokumentācijā, ko varat apskatīt ArcGIS resursu vietnē
http://links.esri.com/agol/transactiondef.

Datus, kam piekļūstat ar ArcGIS Online, Licences turētājs drīkst izmantot saskaņā ar noteikumiem tālāk minētajos
vietrāžos URL.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
2.

StreetMap Premium for ArcGIS: StreetMap for ArcGIS for Windows Mobile; StreetMap for ArcPad; StreetMap
Premium for ArcGIS for Transportation Analytics: šos Izstrādājumus, kas kopīgi tiek saukti par “StreetMap datiem”, var
lietot kartēšanai, ģeokodēšanai un divus punktus savienojoša maršruta izveidei, taču šie Dati nav licencēti dinamiskai
maršrutu izstrādei reāllaikā. StreetMap datus nevar izmantot, piemēram, lai brīdinātu lietotāju par tuvākajiem manevriem
(piem., lai brīdinātu par tuvojošos pagriezienu) vai noskaidrotu alternatīvu ceļu, ja pagrieziens ir nokavēts. StreetMap
datus nedrīkst izmantot, lai veiktu sinhronizētu maršruta izstrādi vai maršruta optimizāciju vairākiem
transportlīdzekļiem. Streetmap datus, kas ir iegūti lietošanai ar Programmatūru ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Server,
ArcPad vai ArcGIS for Transportation Analytics, drīkst lietot vienīgi Izstrādājumā, kuram šie StreetMap dati tika iegūti,
un tos nedrīkst lietot citā Izstrādājumā. StreetMap for Windows Mobile dati ir licencēti vienīgi lietošanai mobilajās
ierīcēs vai kopā ar ArcGIS for Mobile lietojumprogrammām. StreetMap datos var būt informācija no jebkura no tālāk
uzskaitītajiem avotiem.
a.

b.

3.

Uz HERE datiem attiecas lietošanas noteikumi, kas ir pieejami dokumentā
http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html.
Uz Tele Atlas/ TomTom datiem attiecas lietošanas noteikumi, kas ir pieejami dokumentā
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf.
Uz I-cubed datiem attiecas lietošanas noteikumi, kas ir pieejami dokumentā
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf.
Uz pakalpojuma Microsoft Bing kartes datiem attiecas lietošanas noteikumi, kas ir pieejami dokumentā
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/e-802-bing-mapsvcs.pdf.
Uz BODC dziļuma mērīšanas datiem attiecas lietošanas noteikumi vietnē
https://www.bodc.ac.uk/data/online_delivery/gebco/terms_of_use/.
MB-Research GmbH (MBR) dati: lietotājiem tiek aizliegts (i) lietot MBR datus, tostarp Eiropas demogrāfiskos
datus, patērētāju pieprasījuma datus un pasta un ģeogrāfiskās robežas, bet neaprobežojoties ar tām, lai
kompilētu, uzlabotu, pārbaudītu, paplašinātu, papildinātu jebkādu datubāzi vai cita veida informācijas
apkopojumu, kura tiek pārdots, iznomāts, publicēts, ierīkots vai kā citādi nodrošināts trešajai personai, vai
dzēstu šādas datu bāzes vai apkopojuma daļu, un (ii) modificēt vai jebkādā citā veidā mainīt MBR datus bez
MBR iepriekšējas rakstiskas piekrišanas, ko MBR var sniegt vai liegt pēc brīvas izvēles.
D&B dati: tos nedrīkst izmantot tiešā pasta vai tiešā mārketinga mērķiem.

Uz HERE datiem attiecas lietošanas noteikumi, kas ir pieejami dokumentā
http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html. HERE datus, ja tie ir licencēti lietošanai programmatūrā
StreetMap Premium for ArcGIS for Transportation Analytics, drīkst lietot izsekošanai, sinhronizēta maršruta
izstrādei vairākiem transportlīdzekļiem, kā arī maršruta optimizēšanai.
Uz Tele Atlas/ TomTom datiem attiecas lietošanas noteikumi, kas ir pieejami dokumentā
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf.

Data Appliance for ArcGIS: uz Data Appliance datiem attiecas tālāk aprakstītie papildu lietošanas noteikumi.
a.
b.
c.
d.

Uz HERE datiem attiecas lietošanas noteikumi, kas ir pieejami dokumentā
http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html.
Uz Tele Atlas/ TomTom datiem attiecas lietošanas noteikumi, kas ir pieejami dokumentā
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf.
Uz I-cubed datiem attiecas lietošanas noteikumi, kas ir pieejami dokumentā
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf.
Uz BODC dziļuma mērīšanas datiem attiecas lietošanas noteikumi vietnē
https://www.bodc.ac.uk/data/online_delivery/gebco/terms_of_use/.
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4.

Business Analyst Dati;; Location Analytics Dati: Business Analyst Dati tiek nodrošināti programmatūrā Esri Business
Analyst (Server, Desktop), vai tiem var piekļūt, lietojot lietojumprogrammu Business Analyst Online un
lietojumprogrammu Community Analyst. Location Analytics datiem var piekļūt ar Business Analyst Online API,
Community Analyst API un Location Analytics API. Uz šiem Datiem attiecas tālāk aprakstītie papildu lietošanas
noteikumi.
a.

b.
c.

d.
e.
f.

g.
5.

Šie Dati tiek nodrošināti tikai Licences turētāja iekšējai lietošanai komercdarbības mērķiem kopā ar Licences
turētāja autorizēto Programmatūras lietošanu. Saskaņā ar 2. papildinājuma 10. piezīmi Business Analyst datus,
tostarp atvasinātus izstrādājumus (piem., ģeokodus), drīkst lietot tikai kopā ar atbilstošiem Business Analyst
paplašinājumiem. Location Analytics datus ir atļauts lietot tikai kopā ar Business Analyst Online API,
Community Analyst API un Location Analytics API. Ja Licences turētājs pasūta Esri Business Analyst vai
Business Analyst (Canadian Edition) licenci vai Business Analyst Online API, Community Analyst API un
Location Analytics API licenci, kur iekļauta valsts datu kopas apakškopa (t.i., reģionam, valstij, lokālā),
Licences turētājs drīkst izmantot tikai licencēto apakškopu, bet nevienu citu valsts datu kopas daļu.
Klienta lietojumprogrammas un ierīces nedrīkst kešatmiņā saglabāt un lejupielādēt Business Analyst datus, ko
nodrošina Business Analyst for Server.
Uz Infogroup datiem attiecas šādi lietošanas noteikumi: “Lietotāji” ir Esri Programmatūras lietotāji. Stingri
aizliegta jebkāda Infogroup datu bāzes lietošana, kas nav skaidri atļauta šajā Licences līgumā. Neierobežojot
iepriekšējo noteikumu vispārīgo nozīmi, Lietotājiem ir skaidri aizliegts (i) izsniegt Infogroup datu bāzes
apakšlicences vai to tālākpārdot; (ii) pašam izmantot vai ļaut trešajām personām izmantot Infogroup datu bāzi,
lai kompilētu, uzlabotu, pārbaudītu, papildinātu, pievienotu vai dzēstu jebkādu adresātu sarakstu, ģeogrāfisko
vai tirdzniecības direktoriju, komercdarbības direktoriju, klasificēto direktoriju, klasificēto reklamēšanu vai citu
informācijas kopumu, kas tiek pārdots, nomāts, publicēts, ierīkots vai kā citādi nodrošināts trešajai personai;
(iii) izmantot Infogroup datu bāzi jebkādā pakalpojumā vai izstrādājumā, kas nav īpaši atļauts šajā Licences
līgumā, vai piedāvāt to ar jebkuras trešās personas starpniecību; (iv) izjaukt, dekompilēt, dekonstruēt, modificēt
vai kā citādi mainīt Infogroup datu bāzi vai jebkuru tās daļu, ja iepriekš nav saņemta rakstiska Infogroup
piekrišana, šāda piekrišana var tikt sniegta vai noraidīta tikai pēc Infogroup ieskatiem; vai (v) izmantot
Infogroup datu bāzi jebkādiem tiešā mārketinga nolūkiem.
Uz HERE datiem attiecas lietošanas noteikumi, kas ir pieejami dokumentā
http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html.
Uz Tele Atlas/ TomTom datiem attiecas lietošanas noteikumi, kas ir pieejami dokumentā
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf.
MBR dati: lietotājiem tiek aizliegts (i) lietot MBR datus, tostarp Eiropas demogrāfiskos datus, patērētāju
pieprasījuma datus un pasta un ģeogrāfiskās robežas, bet neaprobežojoties ar tām, lai kompilētu, uzlabotu,
pārbaudītu, paplašinātu, papildinātu jebkādu datubāzi vai cita veida informācijas apkopojumu, kura tiek pārdots,
iznomāts, publicēts, ierīkots vai kā citādi nodrošināts trešajai personai, vai dzēstu šādas datu bāzes vai
apkopojuma daļu, un (ii) modificēt vai jebkādā citā veidā mainīt MBR datus bez MBR iepriekšējas rakstiskas
piekrišanas, ko MBR var sniegt vai liegt pēc brīvas izvēles.
D&B dati: tos nedrīkst izmantot tiešā pasta vai tiešā mārketinga mērķiem.

Demogrāfiskie dati, dati par klientiem un komercdarbības Dati (“Esri dati”): šajā Datu kategorija ir ietverta atjaunināta
Demographic datu bāze, Census dati, American Community Survey (ACS) dati, Consumer Spending, Business
Summary, Business Locations, Retail MarketPlace un Tapestry Segmentation datu kopas. Esri datus drīkst izmantot
neatkarīgi no Programmatūras vai pakalpojuma Online Services. Katra datu kopa ir pieejama, izmantojot vienu vai
vairākas šāda veida licences:
▪
▪
▪
▪

Individuāla lietošana: ļauj individuālam lietotājam piekļūt datiem, lai veiktu izstrādi vai tos izmantotu
iekšējām vajadzībām galddatorā vai serverī. Interneta piekļuve nav atļauta.
Iekšējā vietne/serveris — zināms lietotājs: ļauj nosauktiem (zināmiem) lietotājiem veikt piekļuvi Licences
turētāja iekšējai lietošanai. Šiem nosauktajiem lietotājiem ir atļauta tīmekļa piekļuve.
Publiska tīmekļa vietne (nekomerciāla) — komplementāri kalpojošs modelis: ļauj municipālās valdības
Licences turētājam lietot Datus publiskās Lietojumprogrammās ar pievienoto vērtību, kas kalpo noteiktai
iedzīvotāju daļai, pie nosacījuma, ka Licences turētājs negūst ienākumus šādas lietošanas rezultātā.
Publiska tīmekļa vietne (komerciāla) — zināms lietotājs: ļauj Licences turētājam lietot Datus publiskās
Lietojumprogrammās ar pievienoto vērtību, lai tos varētu izmantot nosaukti lietotāji un tie ļautu gūt ienākumus
no šādas Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību.

E300 (Latvian)

7. lpp. no 19

06/13/2014

▪

6.

ArcGIS dati un kartes: šie Dati ir pieejami licencētiem ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Server un ArcGIS Online
lietotājiem. Data and Maps for ArcGIS ir nodrošināti tikai lietošanai kopā ar autorizētu ArcGIS for Desktop, ArcGIS for
Server un ArcGIS Online lietošanu.
a.

b.

7.
8.
9.

Publiska tīmekļa vietne (komerciāla) — anonīms lietotājs: ļauj Licences turētājam lietot Datus publiskās
Lietojumprogrammās ar pievienoto vērtību, lai tos varētu vispārīgi izmantot un tie ļautu gūt ienākumus no šādas
Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību.

Licences turētājs drīkst tālākizplatīt Datus, kā ir aprakstīts Tālākizplatīšanas tiesību dokumentā, kas ir pieejams
vietnē http://www.esri.com/legal/redistribution-rights, kā arī palīdzības sistēmā vai atbalsta metadatu failos, un
Licences turētājam ir jāievēro īpašie datu kopām piemērojamie attiecinājumu apraksti un prasības.
StreetMap datus var izmantot kartēšanai, ģeokodēšanai un maršrutu izstrādei, bet tie nav licencēti dinamiskai
maršrutu izstrādei. StreetMap USA nevar izmantot, piemēram, lai brīdinātu lietotāju par tuvākajiem manevriem
(piem., lai brīdinātu par tuvojošos pagriezienu) vai lai noskaidrotu alternatīvu ceļu, ja pagrieziens ir nokavēts.

Rezervēts.
Rezervēts.
MapStudio dati: uz šo Datu lietošanu attiecas tālāk aprakstītie papildu noteikumi un nosacījumi.
a.
b.
c.
d.

Uz HERE datiem attiecas lietošanas noteikumi, kas ir pieejami dokumentā
http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html.
Uz Tele Atlas/ TomTom datiem attiecas lietošanas noteikumi, kas ir pieejami dokumentā
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf.
Uz I-cubed datiem attiecas lietošanas noteikumi, kas ir pieejami dokumentā
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf.
D&B dati: tos nedrīkst izmantot tiešā pasta vai tiešā mārketinga mērķiem.

10. Licences turētājs drīkst cietas kopijas formātā vai tikai lasāmo datu formātā ietvert Datus (“Izvades dati”) prezentācijas
paketēs, tirgvedības pētījumos, kā arī citos ziņojums vai dokumentos, kas ir paredzēti trešajām personām. Licences
turētājs nedrīkst tālākpārdot vai citādā veidā ārēji izplatīt Izvades datus atsevišķi.
11. ArcGIS for Transportation Analytics — HERE datu par satiksmi opcija: šis tiešsaistes datu nodrošināšanas pakalpojums
ir pieejams kā opcija, un to drīkst lietot tikai ar programmatūru ArcGIS for Transportation Analytics. Uz šo datu
lietošanu attiecas tālāk aprakstītie papildu noteikumi un nosacījumi.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Uz HERE datiem par satiksmi attiecas lietošanas noteikumi, kas ir pieejami dokumentā
http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html.
Ja netiek lietota pievienojumprogramma Navigation, lietotājs nedrīkst izstrādāt automātisku maršrutu vai
atkārtotu maršrutu, ņemot vērā satiksmes apstākļus.
HERE datus par satiksmi nedrīkst arhivēt, un tos var piegādāt tikai lietotāju personīgai lietošanai īstermiņā, bet
ne vēlāk kā vienā (1) divdesmit četru (24) stundu periodā.
HERE datus par satiksmi nedrīkst lietot, lai rādītu vai apraidītu jebkurā FM/AM/HD radio apraides vai
televīzijas apraidē, vai lietojot jebkuru RDS piegādes metodi.
HERE datus par satiksmi nedrīkst lietot kopā ne ar vienu satiksmes sistēmu, kas ienākošo zvanu veicējiem
nodrošina balss ziņojumus par satiksmi, kā arī to nedrīkst ieviest šādās sistēmās.
HERE datus par satiksmi nedrīkst lietot, lai, lietojot jebkuru HERE datu par satiksmi daļu, izstrādātu vai darītu
komerciāli pieejamu e-pasta brīdinājumu, ziņojumu vai balss pasta lietojumprogrammu, kas tekstu pārvērš runā.
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3. PIELIKUMS
ONLINE SERVICES PIELIKUMS
(E300-3)
Šajā Online Services papildinājumā (“3. papildinājums”) ir aprakstīts, kā Licences turētājs drīkst lietot pakalpojumu Online
Services. Turklāt šajā papildinājumā ir ietverts Licences turētājam saistošais un spēkā esošais galvenais licences līgums, ja
tāds ir, vai Licences Līgums, kas ir pieejams vietnē http://www.esri.com/legal/software-license (attiecīgos gadījumos —
“Licences līgums”) un ir ietverts ar atsauci. Šim 3. papildinājumam ir prioritāte pār Licences līgumā minētajiem pretrunā
esošajiem Vispārīgās licences nosacījumiem. Korporācija Esri patur tiesības laiku pa laikam atjaunināt šos noteikumus.
1. nodaļa šajā 3. papildinājumā ietver noteikumus, kas attiecas uz visiem Online Services pakalpojumiem; 2. nodaļa ietver
kopējos noteikumus, kas ir spēkā konkrētiem Online Services pakalpojumiem.
1. NODAĻA — ONLINE SERVICES KOPĒJIE LIETOŠANAS NOTEIKUMI
1. PUNKTS — DEFINĪCIJAS
Papildus Licences līgumā sniegtajām definīcijām šajā 3. papildinājumā tiek izmantotas arī tālāk norādītās definīcijas.
a.

b.
c.

d.
e.
f.
g.

h.

i.

j.
k.

l.

“Anonīmi lietotāji” ir jebkura persona, kurai ir publiska piekļuve jebkurai Licences turētāja Satura vai
Lietojumprogrammu ar pievienoto vērtību daļai, ko Licences turētājs ir publicējis, izmantojot Koplietošanas rīkus,
kas iekļauti Licences turētāja licencētajā Programmatūras vai Online Services lietošanā, kā tālāk aprakstīts šī
Papildinājuma 2. daļā.
“API” ir lietojumprogrammas interfeiss.
"Lietojumprogrammas pieteikšanās akreditācijas dati" ir sistēmas ģenerēts lietojumprogrammas pieteikšanās vārds
un saistītā parole, kas tiek nodrošināta, reģistrējot Lietojumprogrammu ar pievienoto vērtību pakalpojumos ArcGIS
Online, un to var iedarināt Lietojumprogrammā ar pievienoto vērtību, lai ļautu Lietojumprogrammai ar pievienoto
vērtību piekļūt pakalpojumiem Online Services un izmantot tos.
“ArcGIS vietne” ir http://www.arcgis.com un jebkuras saistītās vai pēctecīgās vietnes.
“Saturs” ir Dati, attēli, fotogrāfijas, animācijas, video, audio, teksts, kartes, datu bāzes, datu modeļi, izklājlapas,
lietotāju interfeisi, programmatūras lietojumprogrammas un Izstrādātāja rīki.
“Izstrādātāja rīki” ir programmatūras izstrādes komplekti (SDK), API, programmatūras bibliotēkas, kodu paraugi un
citi resursi.
“Licences turētāja saturs” ir jebkurš Saturs, ko Licences turētājs, Licences turētāja Nosaukts lietotājs vai jebkurš cits
lietotājs iesniedz Esri saistībā ar pakalpojuma Online Services lietošanu, jebkādi rezultāti, kas izgūti no Licences
turētāja satura lietošanas kopā ar pakalpojumu Online Services, un visas Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību,
ko Licences turētājs izveido ar Izstrādātāja rīkiem un izvieto ar pakalpojumu Online Services. Licences turētāja
saturā nav ietvertas atsauksmes, ierosinājumi par Izstrādājumu uzlabojumiem vai pieprasījumi, ko Licences turētājs
iesniedz korporācijai Esri.
“Nosauktie lietotāji” ir indivīdi, kam Licences turētājs īpaši sniedz privātu piekļuvi pakalpojumam Online Services
un Lietojumprogrammām ar pievienoto vērtību, izmantojot Licences turētāja Online Services kontu. Nosauktie
lietotāji var būt jebkuras personas, kam Licences turētājs ļauj piekļūt pakalpojumam Online Services un lietot tos
vienīgi Licences turētāja labā, piemēram, Licences turētāja darbinieki, aģenti, konsultanti vai līgumdarbinieki.
Izglītības plānu kontiem Nosauktie lietotāji drīkst ietvert reģistrētus studentus. Neviena cita trešā persona nevar būt
nosaukts lietotājs. Nosauktie lietotāji var privāti piekļūt Online Services funkcijām, kas nav publiski pieejamas
Anonīmajiem lietotājiem. Nosauktajiem lietotājiem ir unikāli, individuāli pieteikšanās akreditācijas dati.
“Tiešsaistes saturs” ir Saturs, ko korporācija Esri vieso vai nodrošina kā daļu no pakalpojuma Online Services,
tostarp jebkādi Kartes pakalpojumi, Uzdevumu pakalpojumi, Attēlu pakalpojumi un Izstrādātāja rīki, taču izņemot
trešo personu nodrošinātu Saturu, kuram Licences turētājs piekļūst Online Services pakalpojumos.
“Pakalpojuma sastāvdaļas” ir katrs no šiem elementiem: pakalpojums Online Services, Tiešsaistes saturs, ArcGIS
vietne, Izstrādātāja rīki, Dokumentācija vai saistītie materiāli.
“Koplietošanas rīki” ir publicēšanas iespējas, kas ietvertas pakalpojumā Online Services un ArcGIS vietnē un ar
kurām Licences turētājs savu Saturu un Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību var padarīt pieejamu trešajām
personām un/vai Anonīmajiem lietotājiem.
“Lietojumprogramma ar pievienoto vērtību” ir lietojumprogramma, ko izstrādājis Licences turētājs lietošanai kopā
ar jebkuras Programmatūras, Datu vai pakalpojumu Online Services autorizētu lietošanu.
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m. “Tīmekļa pakalpojumi”, kas tiek lietoti saskaņā ar Licences turētāja spēkā esošo parakstīto licences līgumu, ja tāds
ir, ir pakalpojums Online Services un jebkurš saturs, kas tiek nodrošināts šajos Online Services pakalpojumos.
2. PUNKTS — ONLINE SERVICES LIETOŠANA
2.1. Online Services licence. Korporācija Esri piešķir Licences turētājam personisku, neekskluzīvu, citām personām
nenododamu, vispasaules licenci piekļūt pakalpojumam Online Services un lietot to, kā ir noteikts piemērojamos Pasūtīšanas
dokumentos, ar nosacījumu, ka (i) par pakalpojumu Online Services ir samaksāta atbilstoša licences maksa (ja nepieciešams);
(ii) Licences turētājs un Licences turētāja Nosauktie lietotāji vai Anonīmie lietotāji (ja piemērojams) lieto pakalpojumu
Online Services Licences turētāja uzņēmuma vajadzībām; (iii) pakalpojums Online Services tiek lietots saskaņā ar šo
Licences līgumu un failā licencēto konfigurāciju, ko apstiprinājusi korporācija Esri.
2.2. Abonēto Online Services pakalpojumu sniegšana. Attiecība uz abonētajiem Online Services pakalpojumiem
korporācijai Esri ir tālāk uzskaitītie pienākumi.
a.
b.
c.

Nodrošināt Licences turētājam pakalpojumu Online Services atbilstoši Dokumentācijai.
Nodrošināt klientu atbalstu saskaņā ar Esri standarta klientu atbalsta politikām un jebkādu papildu atbalstu, ko
Licences turētājs var iegādāties.
Pielikt komerciāli pamatotas pūles, lai nodrošinātu, ka pakalpojums Online Services Licences turētājam nenodod
nekādu Ļaunprātīgu kodu, ar nosacījumu, ka korporācija Esri nav atbildīga par Ļaunprātīgo kodu, kas pakalpojumā
Online Services ievietots, izmantojot Licences turētāja kontu vai trešās personas Saturu.

2.3. Licences turētāja atbildība.
a.

b.

c.

Licences turētājs ir atbildīgs par to, lai Nosauktie lietotāji ievērotu šo Līgumu. Licences turētājs un Licences turētāja
Nosauktie lietotāji vai Anonīmie lietotāji (ja piemērojams) ir vienīgās personas, kuras ir pilnvarotas piekļūt
pakalpojumam Online Services, lietojot Licences turētāja kontus. Nosaukto lietotāju pieteikšanās akreditācijas dati ir
paredzēti tikai konkrētiem Nosauktajiem lietotājiem, un šos datus nedrīkst kopīgot ar citām personām. Ja
iepriekšējiem lietotājiem vairs nav nepieciešams piekļūt pakalpojumam Online Services, Nosaukto lietotāju
pieteikšanās akreditācijas datus drīkst atkārtoti piešķirt citiem Nosauktajiem lietotājiem.
Licences turētājam un Licences turētāja Nosauktajiem lietotājiem ir jānodrošina Online Services piekļuvei lietoto
Autorizācijas kodu, Piekļuves kodu, Nosaukto lietotāju pieteikšanās akreditācijas datu vai citas nodrošinātās
metodes konfidencialitāte un ir jānovērš nepilnvarotu trešo personu piekļuve Licences turētāja kontam. Licences
turētājam nekavējoties jāinformē korporācija Esri, ja Licences turētājs uzzina, ka Licences turētāja konts tiek lietos
neautorizēti vai ka noticis kāds cits drošības pārkāpums.
Licences turētājs ir atbildīgs par Licences turētāja Satura un Lietojumprogrammu ar pievienoto vērtību izstrādi un
ekspluatāciju un veidu, kā tas izvēlas atļaut vai nodrošināt lietošanu, piekļuvi, pārsūtīšanu, sūtīšanu, uzturēšanu vai
apstrādes spēju citiem, tostarp jebkādu Izstrādājumu lietošanu un piekļuvi Izstrādājumiem un uz jebkuriem
sekojošiem lietotāju, lietošanas un adresātu ierobežojumiem, ko izsniegusi ASV valdība un citas valdības.

2.4. Neatļauta pakalpojuma Online Services lietošana. Papildus Licences līgumā noteiktajiem lietošanas aizliegumiem vai
izņēmuma kārtā Licences turētājs nedrīkst (i) mēģināt iegūt neautorizētu piekļuvi pakalpojumam Online Services vai palīdzēt
citām personām paveikt to; (ii) lietot pakalpojumu Online Services, lai sūtītu surogātpastu, nevēlamus e-pasta ziņojumus,
aizvainojošus vai apmelojošus materiālus, vajātu citas personas vai izteiktu fiziskas vardarbības draudus; (iii) lietot
pakalpojumu Online Services, lai sūtītu vai pārsūtītu programmatūras vīrusus, tārpus, bumbas ar laika degli, Trojas zirgus vai
citu datora kodu, failus vai programmas, kas ir izstrādātas ar mērķi traucēt, iznīcināt vai ierobežot datora programmatūras,
aparatūras vai telekomunikāciju aprīkojuma funkcionalitāti (“Ļaunprātīgs kods”); (iv) spoguļot, atkārtoti formatēt vai attēlot
pakalpojumu Online Services, lai komercdarbības nolūkos spoguļotu pakalpojumu Online Services un/vai lietotu to, izņemot
apmērā, kādā pakalpojums Online Services šādu funkcionalitāti nodrošina tieši; (v) koplietot ar citiem licencētajiem
lietotājiem vai trešajām personām klienta datu kešatmiņu, kas ir izgūta no Online satura; (vi) izplatīt trešajām personām
klienta datu kešatmiņu, kas ir izgūta no pakalpojuma Online Services; (vii) vākt vai apkopot (vizuālo vai tīmeklī pieejamā
teksta) Saturu no pakalpojuma Online Services; (viii) lietot ArcGIS Online Map Services, Geocoding Services vai Routing
Services ar jebkādām transportlīdzeklī uzstādītām navigācijas sistēmām (tas neietver portatīvās navigācijas ierīces) vai
navigācijas sistēmām, kas nodrošina reāllaika dinamisku maršrutu izstrādi jebkāda veida ierīcē (piemēram, šādus
pakalpojumus nedrīkst izmantot, lai brīdinātu lietotāju par tuvākajiem manevriem — tuvojošos pagriezienu u.tml. — vai lai
noskaidrotu alternatīvu ceļu, ja pagrieziens ir nokavēts); vai (ix) jebkuru pakalpojuma Online Services daļu ieviest
komerciālajā izstrādājumā vai pakalpojumā, izņemot gadījumus, kad komerciālais izstrādājums nodrošina būtisku
pakalpojuma Online Services funkcionalitāti. Licences turētājs nedrīkst izmantot pakalpojumus Online Services, lai (a)
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pārkāptu trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības vai īpašumtiesības un konfidencialitātes tiesības; (b) apstrādātu, glabātu
un pārsūtītu jebkādu informāciju, datus vai tehnoloģiju, kuras eksportu kontrolē Starptautiskie ieroču tirdzniecības
(International Traffic in Arms — ITAR) likumi, vai nodrošinātu piekļuvi šādai informācijai, datiem vai tehnoloģijai; (c)
pārkāptu jebkādu eksporta likumu; vai (d) tiešsaistē glabātu vai apstrādātu Saturu, kas ir neslepena kontrolēta tehniskā
informācija (UCTI) saskaņā ar DFARS noteikumiem 204.73 vai aizsargāta veselības aizsardzības informācija (PHI) saskaņā
ar Veselības apdrošināšanas pārnēsājamības un uzskaites aktu (HIPAA). Licences turētājs nedrīkst mēģināt (a) zondēt, skenēt
vai testēt Online Services ievainojamību vai pārkāpt jebkurus drošības vai autentifikācijas līdzekļus, ko izmanto Onlice
Services, vai (b) veikt Online Services procesu mērījumus attiecībā uz pieejamību, sniegumu vai funkcionalitāti, lai veiktu
salīdzināšanu ar konkurentiem. Licences turētājs ir atbildīgs par jebkādiem naudas sodiem, sankcijām vai prasībām pret Esri,
tostarp pamatotām advokātu maksām, kas rodas saistībā ar Licences turētāja neatbilstību jebkuram no minētajiem
aizliegumiem.
2.5. Novērtējumi. Korporācija Esri var sniegt licences noteiktu Pakalpojumu lietošanai Licences turētāja iekšējas
novērtēšanas nolūkos. Šādas licences ir spēkā, līdz beidzas noteiktais novērtēšanas periods vai Licences turētājs iegādājas
abonementu — atkarībā no tā, kas iestājas pirmais. JA LĪDZ NOVĒRTĒŠANAS PERIODA BEIGĀM LICENCES
TURĒTĀJS SAVU NOVĒRTĒŠANAS LICENCI NEPĀRVĒRŠ PAR ABONEMENTU, TIEK NEATGRIEZENISKI
ZAUDĒTS VISS SATURS UN PIELĀGOJUMI, KO LICENCES TURĒTĀJS AUGŠUPIELĀDĒJA VAI VEICA
NOVĒRTĒŠANAS PERIODĀ. JA LICENCES TURĒTĀJS NEVĒLAS IEGĀDĀTIES ABONEMENTU, PIRMS
NOVĒRTĒŠANAS PERIODA BEIGĀM ŠĀDS SATURS IR JĀEKSPORTĒ.
2.6. Online Services modifikācijas. Korporācija Esri patur tiesības jebkurā laikā mainīt vai modificēt pakalpojumu Online
Services vai saistītos API. Attiecīgos apstākļos Esri paziņos par jebkādām būtiskām izmaiņām trīsdesmit (30) dienas iepriekš.
2.7. Online Services pakalpojumu pārtraukšana vai norakstīšana. Korporācija Esri patur tiesības jebkurā laikā norakstīt
pakalpojumu Online Services un saistītos API vai pārtraukt to darbību. Attiecīgos apstākļos Esri paziņos par jebkādu
pakalpojuma Online Service norakstīšanu vai darbības pārtraukšanu deviņdesmit (90) dienas iepriekš. Korporācija Esri
mēģinās ne ilgāk kā sešus (6) mēnešus vēl atbalstīt visus novecojušos API, ja vien nav juridisku, finansiālu vai tehnisku
iemeslu tos neatbalstīt.
2.8. Ja Online Services pakalpojumu modifikācija, darbības pārtraukšana vai norakstīšana būtiski un nelabvēlīgi ietekmē
Licences turētāja darbības, korporācija Esri var pēc saviem ieskatiem mēģināt remontēt, labot vai pārstrādāt pakalpojumu
Online Services. Ja dzīvotspējīga risinājuma nodrošināšana nav komerciāli piemērota, Licences turētājs var atcelt Online
Services abonementu, un Esri izsniegs proporcionālu atmaksu.
2.9. Ārējā noformējuma iezīmes.. Licences turētājs nedrīkst noņemt jebkādus korporācijas Esri vai Esri licences devēju
logotipus vai citus ārējā noformējuma apzīmējumus, kas ir saistīti ar jebkādu ArcGIS Online Services pakalpojuma lietošanu.
3. PUNKTS — DARBĪBAS TERMIŅŠ UN DARBĪBAS IZBEIGŠANA
Tālāk izklāstītie noteikumi papildina 5. punktu — Licences līguma darbības termiņš un darbības izbeigšana.
3.1. Abonementu darbības termiņš. Jebkura abonementa darbības termiņš ir norādīts Pasūtīšanas dokumentā, saskaņā ar
kuru iegādājāties attiecīgu abonementu, vai norādītajā pakalpojuma Online Services aprakstā.
3.2 Abonēšanas maksas maiņa. Ikmēneša abonēšanas maksas var tikt palielinātas, par to paziņojot trīsdesmit (30) dienas
iepriekš. Korporācija Esri var palielināt maksu par abonementiem, kuru darbības termiņš pārsniedz vienu (1) mēnesi,
paziņojot Licences turētājam vismaz sešdesmit (60) dienas pirms attiecīgajā laikā spēkā esošā abonēšanas termiņa beigām.
3.3 Pakalpojuma sniegšanas pārtraukšana. Licences turētāja piekļuve (tostarp piekļuve Licences turētāja klientu vārdā)
pakalpojumam Online Services un tā lietošana var tikt uz laiku apturēta bez iepriekšējā brīdinājuma, ja pakalpojumā Online
Services vai kādā tā daļā radās neparedzēta vai neplānota dīkstāve vai pakalpojums Online Services pilnībā vai daļēji nav
pieejams, tostarp sistēmas kļūmes dēļ vai citu to notikumu dēļ, kas norisinājās ārpus korporācijas Esri vai tās filiālēm un ko
korporācija Esri vai tas filiāles nevarēja ar saprātīgu rīcību kontrolēt.
3.4. Pakalpojuma darbības apturēšana. Korporācijai Esri un tās filiālēm ir tiesības, neuzņemoties atbildību Licences
turētāja priekšā, jebkurā brīdī daļēji vai pilnībā apturēt piekļuvi pakalpojumam Online Services, ja (a) Licences turētājs
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pārkāpj šī Licences līguma nosacījumus; (b) Licences turētājs pārsniedz piemērojamos lietošanas ierobežojumus un
neiegādājas papildu licenci, lai nodrošinātu turpmāko pakalpojuma Online Services lietošanu, kā ir aprakstīts šī
Papildinājuma 5. punktā; (c) ir iemesls uzskatīt, ka veids, kādā Licences turētājs lieto pakalpojumu Online Services,
nelabvēlīgi ietekmēs tā integritāti, funkcionalitāti vai lietojamību; (d) turpmāk uzturot Licences turētāja konta darbību,
korporācijai Esri un tās licences devējiem var rasties saistības; (e) ir jāveic plānotā dīkstāve, kas ir nepieciešama, lai
pakalpojumā Online Services veiktu uzturēšanas darbus vai ieviestu modifikācijas; (f) ir konstatēti pakalpojuma Online
Services darbības draudi vai uzbrukumi (tostarp pakalpojumatteices uzbrukums) vai cits notikums, kas var apdraudēt
pakalpojuma Online Services attiecīgo daļu; (g) korporācija Esri vai tās filiāles konstatē, ka pakalpojuma Online Services
(vai kādas to daļas) darbība ir aizliegta saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai citādi, un pakalpojuma Online Services darbības
apturēšana ir jāveic vai būtu piesardzīgi veikt to juridisko vai normatīvo iemeslu dēļ. Ja attiecīgajā situācijā tas būs iespējams,
Licences turētājam tiks iepriekš ziņots par jebkādu Pakalpojuma darbības apturēšanu un tiks nodrošināta saprātīga iespēja
piemērot tiesiskās aizsardzības līdzekli.
3.5 Korporācija Esri neuzņemas atbildību par bojājumiem, saistībām, zaudējumiem (tostarp datu zudumiem vai peļņas
zaudējumiem) vai jebkādām sekām, kas Pakalpojuma pārtraukšanas vai Pakalpojuma darbības apturēšanas rezultātā var
rasties Licences turētājam vai jebkuram Licences turētāja klientam.
4. PUNKTS — LICENCES TURĒTĀJA SATURS, ATSAUKSMES
4.1 Licences turētāja saturs. Licences turētājs saglabā visas tiesības, īpašumtiesības un tiesības saistībā ar Licences turētāja
Saturu. Ar šo Licences turētājs piešķir korporācijai Esri un Esri licences devējiem neekskluzīvas, citām personām
nenododamas, globālas tiesības viesot, darbināt un reproducēt Licences turētāja saturu tikai ar nolūku nodrošināt Licences
turētājam šo pakalpojuma Online Services lietošanu. Bez Licences turētāja piekrišanas korporācija Esri nedrīkst piekļūt
Licences turētāja saturam un to lietot vai izpaust, izņemot gadījumus, kas ir pamatoti nepieciešami, lai atbalstītu Licences
turētāja veiktu pakalpojuma Online Services lietošanu, atbildētu uz Licences turētāja iesniegtiem klientu atbalsta
pieprasījumiem vai novērstu problēmas Licences turētāja kontā, vai jebkādiem citiem nolūkiem, ko Licences turētājs ir
rakstiski atļāvis. Ja Licences turētājs piekļūst pakalpojumam Online Services, lietojot trešās personas nodrošinātu
lietojumprogrammu, korporācija Esri drīkst izpaust Licences turētāja saturu šai trešajai personai, ja tas nepieciešams, lai
iespējotu lietojumprogrammas, pakalpojuma Online Services un Licences turētāja satura savstarpējo iedarbību. Esri drīkst
izpaust Licences turētāja saturu, ja tas nepieciešams, pildot likuma prasības vai pēc tiesas vai kādas citas valsts iestādes
pieprasījuma; tādā gadījumā Esri veiks attaisnojamus centienus ierobežot šādas izpaušanas apjomu. Tikai Licences turētājs ir
atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka Licences turētāja saturs ir piemērots lietošanai ar pakalpojumu Online Services un ka
regulāri tiek izveidotas bezsaistes dublējumkopijas, izmantojot pakalpojumu Online Services eksportēšanas un
lejupielādēšanas iespējas.
4.2. Licences turētāja satura noņemšana. Licences turētājs sniegs ar Licences turētāja saturu saistītu informāciju un/vai
citus materiālus, ko korporācija Esri pamatoti pieprasa, lai pārbaudītu Licences turētāja atbilstību šī Licences līguma
nosacījumiem. Korporācija Esri drīkst noņemt vai dzēst jebkuras Licences turētāja satura daļas, ja pastāv iemesls uzskatīt, ka
to augšupielādēšana vai lietošana kopā ar pakalpojumu Online Services pārkāpj šo Licences līgumu. Pirms Licences turētāja
satura noņemšanas korporācija Esri attiecīgi informēs Licences turētāju, ja attiecīgajā situācijā korporācija Esri uzskatīs šo
rīcību par pamatotu. Uz visiem satura noņemšanas paziņojumiem, ko iesniedzāt saskaņā ar Digitālās tūkstošgades
autortiesību likumu, korporācija Esri atbildēs, ievērojot tās autortiesību politiku, kas ir pieejama vietnē
http://www.esri.com/legal/dmca_policy.
4.3 Licences turētāja satura koplietošana. Ja Licences turētājs izvēlas koplietot savu Saturu, lietojot Koplietošanas rīkus,
Licences turētājs atzīst, ka ir trešajām pusēm nodrošinājis iespēju lietot, glabāt, saglabāt kešatmiņā, kopēt, reproducēt,
izplatīt/tālākizplatīt un sūtīt/pārsūtīt Licences turētāja saturu, lietojot pakalpojumu Online Services. KORPORĀCIJA ESRI
NAV ATBILDĪGA PAR JEBKĀDIEM LICENCES TURĒTĀJA SATURA ZAUDĒJUMIEM, TO DZĒŠANU,
MODIFICĒŠANU VAI IZPAUŠANU, KAS RADUSIES KOPLIETOŠANAS RĪKU VAI JEBKURAS CITAS
PAKALPOJUMA DAĻAS LIETOŠANAS VAI NEPAREIZAS LIETOŠANAS DĒĻ. TIKAI LICENCES TURĒTĀJS
UZŅEMAS RISKU PAR KOPLIETOŠANAS RĪKU IZMANTOŠANU.
4.4. Licences turētāja satura atgūšana pēc darbības izbeigšanas. Izbeidzot šī Licences līguma, izmēģinājuma vai
novērtēšanas versijas vai abonementa darbību, korporācija Esri padara Licences turētājam pieejamu tā saturu, lai Licences
turētājs varētu lejupielādēt šo saturu trīsdesmit (30) dienu laikā, izņemot gadījumus, kad Licences turētājs pieprasa īsāku
pieejamības posmu vai korporācijai Esri ar likumu ir aizliegts veikt šo darbību. Pēc tam beidzas Licences turētāja tiesības
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pakalpojumā Online Services piekļūt Licences turētāja Saturam, un Esri vairs nav pienākuma saglabāt vai atdot Licences
turētāja saturu.
5. PUNKTS — PAKALPOJUMA ONLINE SERVICES LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI; PAKALPOJUMA
KREDĪTI
Korporācija Esri drīkst Licences turētājam piemērot pakalpojuma Online Services lietošanas ierobežojumus. Šie
ierobežojumi var tikt kontrolēti ar Pakalpojuma kredītiem. Pakalpojuma kredīti tiek izmantoti, lai noteiktu to
ArcGIS pakalpojuma Online Services izlietoto apmēru, kas ir pieejami, izmantojot Licences turētāja kontu. Maksimālais ar
Licences turētāja ArcGIS Online kontu nodrošinātais Pakalpojuma kredītu skaits ir noteikts atbilstošajā Pasūtīšanas
dokumentā. Esri informē Licences turētāja konta administratoru, kad Licences turētāja Pakalpojuma patēriņš sasniedz
aptuveni septiņdesmit piecus procentus (75 %) no Licences turētāja abonementa piešķirto Pakalpojuma kredītu skaita.
Korporācija Esri patur tiesības apturēt Licences turētāja konta darbību, kad Licences turētājs patērēs pilnībā (100 %)
Pakalpojuma kredītu, kas ir piešķirts saskaņā ar Licences turētāja abonementu. Licences turētāja piekļuve kontam tiks
nekavējoties atjaunota, tiklīdz Licences turētājs papildinās abonementa kontu, iegādājoties papildu Pakalpojuma kredītu.
6. PUNKTS — TIEŠSAISTES SATURS; TREŠĀS PERSONAS SATURS UN VIETNES
6.1. Tiešsaistes saturs. ArcGIS Online dati ir ietverti kā pakalpojuma Online Services sastāvdaļa un ir licencēti saskaņā ar
Licences līguma nosacījumiem.
6.2. Trešu personu saturs un vietnes. Pakalpojuma Online Services un ArcGIS vietnē var būt ietvertas atsauces vai saites
uz trešo personu vietnēm vai arī var būt nodrošināta iespēja Licences turētājam piekļūt Saturam, skatīt, lietot un lejupielādēt
to. Šis Līgums nenosaka veidu, kā Licences turētājs lieto trešo personu Saturu, un šāda trešo personu Satura lietošanas
nolūkos Licences turētājam, iespējams, būs jāpiekrīt citiem vai papildu lietošanas noteikumiem. Korporācija Esri nepārvalda
šīs vietnes un neatbild par to darbību, saturu vai pieejamību; Licences turētājs lieto trešo personu vietnes un trešo personu
Saturu tādu, kādi tie ir un bez jebkādas garantijas, personīgi uzņemoties riskus saistībā ar šo vietņu un Satura lietošanu. Tas,
ka pakalpojumos Online Services ir saites vai atsauksmes uz trešo personu vietnēm un resursiem, nenozīmē nekādu
apstiprinājumu, piederību vai sponsorēšanu.

E300 (Latvian)

13. lpp. no 19

06/13/2014

2. NODAĻA — KONKRĒTU ONLINE SERVICES PAKALPOJUMU LIETOŠANAS NOTEIKUMI
Tālā sniegtā tabula ir saraksts ar Esri izstrādājumiem, kam papildus vispārīgiem lietošanas noteikumiem, kuri ir izklāstīti
Licences līguma Vispārīgajos licences nosacījumos, ir specifiski Lietošanas noteikumi. Papildu lietošanas noteikumi ir
uzskaitīti tieši zem šīs tabulas, un tiem iekavās sniegti atsauces numuri, kas tālāk sniegtajā tabulā uzreiz seko katram
Izstrādājuma nosaukumam (dažos gadījumos Papildu lietošanas noteikumi, uz ko norāda atsauce, var būt atrodami atsevišķā
papildinājumā; šādos gadījumos tiks sniegta norāde).
▪ ArcGIS Online (1; 2; 2. papildinājuma 1. piezīme;
2. papildinājuma 6. piezīme)
▪ Esri Business Analyst Online (3; 2. papildinājuma
1. piezīme; 2. papildinājuma 4. piezīme)
▪ Business Analyst Online Mobile (3; 2. papildinājuma
1. piezīme; 2. papildinājuma 4. piezīme)
▪ Esri Business Analyst Online API for Adobe
Flex/ Microsoft Silverlight/ SOAP/ REST (5;
2. papildinājuma 1. piezīme; 2. papildinājuma
4. piezīme)
▪ Community Analyst (3; 2. papildinājuma 1. piezīme;
2. papildinājuma 4. piezīme)

▪ Esri Community Analyst API for Adobe
Flex/ Microsoft Silverlight/ SOAP/ REST (5;
2. papildinājuma 1. piezīme; 2. papildinājuma
4. piezīme)
▪ Esri Location Analytics API for Adobe
Flex/ Microsoft Silverlight/ SOAP/ REST (5;
2. papildinājuma 1. piezīme; 2. papildinājuma
4. piezīme)
▪ Esri Redistricting Online (2. papildinājuma
1. piezīme)
▪ Esri MapStudio (4; 2. papildinājuma 1. piezīme;
2. papildinājuma 9. piezīme)

Piezīmes.
▪
▪

Ja nelicencējat nevienu iepriekšējā tabulā iekļautajiem produktiem, šie Papildu lietošanas noteikumi uz jums neattiecas.
Papildu lietošanas noteikumi Izstrādājumiem IR SPĒKĀ TIKAI attiecībā uz Izstrādājumiem, kam iepriekšējā tabulā ir
atsauces numurs.

Papildu lietošanas noteikumi iepriekš uzskaitītajiem Izstrādājumiem:
1.

Papildus pakalpojuma Online Services kopējiem lietošanas noteikumiem ir spēkā arī šajā sadaļā minētie noteikumi.
a.

Licences turētājs drīkst lietot korporācijas Esri pakalpojuma Online Services kontu, lai veidotu
Lietojumprogrammu(-as) ar pievienoto vērtību Licences turētāja iekšējai lietošanai.

b.

Piekļuvi izveidotajai(-ām) Lietojumprogrammai(-ām) ar pievienoto vērtību Licences turētājs drīkst nodrošināt
trešajām personām, ievērojot tālāk sniegtos noteikumus.
Piekļuvi izveidotajai(-ām) Lietojumprogrammai(-ām) ar pievienoto vērtību Licences turētājs var sniegt
Anonīmajiem lietotājiem.
ii. Licences turētājs savam ArcGIS Online kontam trešās personas nedrīkst pievienot kā Licences turētāja
Nosauktos lietotājus ar mērķi ļaut trešajām personām piekļūt savām Lietojumprogrammām ar pievienoto
vērtību. Šis ierobežojums neattiecas uz trešajām personām, kas ir iekļautas Nosaukto lietotāju definīcijā.
iii. Izņemot ar Licences turētāja Lietojumprogrammām ar pievienoto vērtību, Licences turētājs nedrīkst sniegt
trešajām personām piekļuvi ArcGIS pakalpojumam Online Services, kas kļuvuši pieejami ar Licences turētāja
ArcGIS Online kontu. Šis ierobežojums neattiecas uz trešajām personām, kas ir iekļautas Nosaukto lietotāju
definīcijā.
iv. Licences turētājs ir atbildīgs par visām maksām, kas radušās, trešajām personām izmantojot Licences turētāja
ArcGIS Online kontu, kad trešās personas piekļūst Licences turētāja Lietojumprogrammām ar pievienoto
vērtību. Šajā nosacījumā ir ietverti Pakalpojuma kredīti, kas ir nepieciešami trešo personu Online Services
pakalpojumu lietošanai, kā arī, ja nepieciešams, jebkādas papildu abonēšanas maksas par pakalpojumu Online
Services.
v. Tikai Licences turētājs ir atbildīgs par tehniskā atbalsta sniegšanu Licences turētāja Lietojumprogrammām ar
pievienoto vērtību.
vi. Licences turētājam ir jāierobežo trešo personu pakalpojuma Online Services lietojums, kā to nosaka šī Līguma
noteikumi.
i.
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vii. Licences turētājs nedrīkst noņemt vai paslēpt jebkuras preču zīmes vai logotipus, kas parasti būtu redzamas
Online Services lietošanas laikā, bez rakstiskas atļaujas. Ja Licences turētājs izmanto nevis Esri, bet citu
ražotāju lietojumprogrammas izstrādes rīkus, lai veidotu lietojumprogrammas, kas piekļūst Esri pakalpojumiem
Online Services, Licences turētājam jāiekļauj paziņojums ar atrunu, ka šī lietojumprogramma izmanto Esri
nodrošinātos pakalpojumus Online Services. Vadlīnijas ir sniegtas Dokumentācijā.
viii. Licences turētājs nedrīkst iedarināt Nosaukta lietotāja akreditācijas datus Lietojumprogrammā ar pievienoto
vērtību. Visiem ArcGIS Online Plan kontiem, kas nav Public Plan konti un ArcGIS for Developer Plan konti,
Lietojumprogrammas pieteikšanās akreditācijas datus drīkst iedarināt tikai tādā Lietojumprogrammā ar
pievienoto vērtību, ko izmanto, lai nodrošinātu publisku, anonīmu piekļuvi pakalpojumam ArcGIS Online.
Licences turētājs nedrīkst iedarināt un izmantot ArcGIS Online App pieteikšanās akreditācijas datus
Lietojumprogrammās ar pievienoto vērtību, kas paredzētas iekšējai lietošanai. Lietojumprogrammām ar
pievienoto vērtību, kas paredzētas iekšējai lietošanai, jāizmanto Nosaukta lietotāja pieteikšanās akreditācijas
dati.
c.

ArcGIS Online ELA, ArcGIS Online for Organizations un apmaksātiem Izstrādātāja plāna kontiem:
i.

Licences turētājam ir atļauts:
(1) iekasēt papildu maksu no trešajām personām, lai piekļūtu Licences turētāja Lietojumprogrammām ar
pievienoto vērtību, saskaņā ar šī Licences līguma noteikumiem; un
(2) pārsūtīt Licences turētāja Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību uz trešās personas ArcGIS Online
kontu, ievērojot tālāk sniegtos noteikumus.
(a) Licences turētājs drīkst pieprasīt trešajām personām samaksu par Licences turētāja
Lietojumprogrammām ar pievienoto vērtību.
(b) Licences turētājam nav pienākuma sniegt tehnisko atbalstu trešajām personām, tām vispārīgi lietojot
savu ArcGIS Online kontu, kas nav saistīts ar Licences turētāja Lietojumprogrammām ar pievienoto
vērtību.
(c) Licences turētājs nav atbildīgs par jebkādām maksām, kas radušās, trešajai personai lietojot Licences
turētāja Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību, kuras ir pārsūtītas uz trešās personas ArcGIS
Online kontu vai ir implementētas tajā.
(d) Licences turētājs nedrīkst piedāvāt ArcGIS Online Publiskā plāna Licences turētājiem piedalīties
privātajās grupās. Šis ierobežojums attiecas arī uz Izglītības un NPO/NGO plānu kontu Licences
turētājiem.

d.

Attiecībā uz ArcGIS Online Publiskā plāna kontu, Izstrādes un testēšanas plāna kontu, Izglītības plāna kontu un
ArcGIS Online for Organizations kontu lietošanu NPO/NGO vajadzībām: Licences turētājs nedrīkst pieprasīt
papildu samaksu no trešajām personām, kad tās piekļūst Licences turētāja Lietojumprogrammai(-ām) ar pievienoto
vērtību, vai ģenerēt vairāk nekā tikai nejaušos ieņēmumus no reklāmas, kas radušies tādēļ, ka ir izvietota(-as) vai
izmantota(-as) Lietojumprogramma(-as) ar pievienoto vērtību. Lai pieprasītu samaksu par piekļuvi Licences turētāja
Lietojumprogrammai(-ām) ar pievienoto vērtību vai ģenerētu vairāk nekā nejaušus ieņēmumus no reklāmas, ir
nepieciešams ArcGIS Online ELA, ArcGIS Online for Organizations vai apmaksāts Izstrādātāja plāna konts.

e.

ArcGIS Online Publiskā plāna kontiem:
i.

Publiskā plāna kontiem licences tiek piešķirtas fiziskās personas personīgai lietošanai. Fiziskai personai ir
aizliegts jebkādā veidā lietot Publiskā plāna kontu uzņēmuma vai valdības aģentūras labā vai peļņas gūšanai.
▪

ii.

Šis ierobežojums neattiecas uz izglītības iestādēm, ja konts tiek lietots tikai mācību nolūkam, kā arī
pilnvarotajās NGO/NPO organizācijās un preses vai plašsaziņas līdzekļu organizācijās. Fiziskām personām,
kuras ir iesaistītas šajās organizācijās, ir atļauts lietot ArcGIS Online Publiskā plāna kontus saistītās(-o)
organizācijas(-u) labā.

Publiskā plāna konta Licences turētāji nedrīkst veidot privātās grupas vai piedalīties privātajās grupās, ko
izveidoja ArcGIS Online for Organizations, Izglītības, NGO/NPO vai ELA plāna Licences turētāji.
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f.

ArcGIS Online Izstrādes un Testēšanas plāna kontiem:
i.

Saskaņā ar šī Licences līguma noteikumiem Licences turētājs drīkst:
(1) atļaut trešajām pusēm piekļūt Licences turētāja Lietojumprogrammai(-ām) ar pievienoto vērtību, kuru(-as)
nodrošina viņu Izstrādes un Testēšanas plāna konts, bet tikai pie nosacījuma, ka Lietojumprogramma(-as)
ar pievienoto vērtību tiek publicēta(-as) publiskai piekļuvei un netiek izmantota(-as) uzņēmuma vai
valdības aģentūras labā vai peļņas gūšanai.
▪

ii.

g.

2.

b.

4.

5.

Šis ierobežojums neattiecas uz izglītības iestādēm, kurām izglītības iestādes reģistrēto studentu vārdā ir atļauts
būt par ArcGIS Online Publiskā plāna konta licences turētājiem, ja kontu ir paredzēts lietot tikai mācību
nolūkam. Izglītības iestādes drīkst nodrošināt piekļuvi vienam ArcGIS Online Publiskā plāna kontam vairāk
nekā vienam (1) reģistrētajam studentam, ja kontu ir paredzēts lietot tikai mācību nolūkam.

Termini “Online ELA konts”, “Organizations plāna konts”, “Izstrādātāja plāna konts”, “Publiskā plāna konts”,
“Izstrādes un testēšanas plāna konts” un “Izglītības plāna konts” attiecas uz dažādiem ArcGIS Online kontiem.

ArcGIS Online Services lietošanas noteikumi:
a.

3.

Uz Licences turētāju attiecas viena miljona (1 000 000) pamatkaršu un viena miljona (1 000 000)
ģeomeklēšanas transakciju ierobežojums mēnesī attiecībā uz Licences turētāja kontu. “Transakcija” ir definēta
Dokumentācijā, ko varat apskatīt ArcGIS resursu vietnē http://links.esri.com/agol/transactiondef.

Licences turētājs nedrīkst būt ArcGIS Online konta licences saņēmējs trešajai personai vai tās vārdā.
▪

i.

Izstrādes un Testēšanas plāna konta Licences turētāji nedrīkst veidot privātās grupas vai piedalīties privātajās
grupās, ko izveidoja ArcGIS Online for Organizations, Izglītības, NGO/NPO vai ELA plāna Licences turētāji.

ArcGIS Online apmaksātiem Izstrādātāja Plāna kontiem vai Izstrādes un Testēšanas plāna kontiem:
i.

h.

Šis ierobežojums neattiecas uz izglītības iestādēm, ja konts tiek lietots tikai mācību nolūkam, kā arī
pilnvarotajās NGO/NPO organizācijās un preses vai plašsaziņas līdzekļu organizācijās. Fiziskām
personām, kuras ir iesaistītas šajās organizācijās, ir atļauts lietot ArcGIS Online Izstrādes un
Testēšanas plāna kontus saistītās(-o) organizācijas(-u) labā.

World Geocoding Service: Licences turētājs nedrīkst glabāt ģeokodētus rezultātus, ko ģenerējis šis pakalpojums, bez
ArcGIS Online konta.
Infographics Service: Licences turētājs drīkst lietot datus, kas pieejami no šī pakalpojuma, tikai rādīšanas nolūkiem.
Licences turētājam ir aizliegts saglabāt jebkādus datus, kas pieejami no šī pakalpojuma.

Licences turētājs savās ārējās vietnēs nedrīkst jebkādā kombinācijā rādīt vai publicēt vairāk nekā simt (100) Esri
Business Analyst Online vai Community Analyst ziņojumu un karšu.
Ziņu sniegšanas nolūkos Licences turētājs drīkst izveidot, publiski rādīt un izplatīt kartes gan izdrukas veidā, gan statiskā
elektroniskajā formātā, ievērojot visus 2. papildinājuma 1. piezīmē noteiktos ArcGIS Online Datu kopas lietošanas
ierobežojumus.
Licences turētājs drīkst izstrādāt Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību, kurās tiek izmantots Business Analyst
Online API, Community Analyst API vai Location Analytics API, lai piekļūtu, veiktu vaicājumus, veidotu, rādītu vai
izplatītu Ziņojumus un no tiem izveidotās statiskās un elektroniskās kartes Licences turētāja lietotājiem, kas izmanto
Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību. Ja Licences turētājam ir anonīma lietotāju abonēšana, piekļuvi savām
Lietojumprogrammām ar pievienoto vērtību Licences turētājs var sniegt tādam skaitam anonīmo lietotāju, kas
nepārsniedz Licences turētāja apmaksāto Ziņojumu skaitu. Licences turētāja gala lietotājs(-i), kas izmanto
Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību, drīkst izmantot Ziņojumus un kartes tikai iekšējai lietošanai un nedrīkst tos
izplatīt tālāk. “Ziņojumi” ir jebkura formatēta izvade, kas izveidota ar Business Analyst Online API, Community
Analyst API vai Location Analytics API izstrādājumiem, tostarp PDF, CSV, Excel, HTML un XML formātā. Licences
turētājs nedrīkst izplatīt datus vektoru formātā. Licences turētājam un Licences turētāja lietotājiem nav atļauts ar
Business Analyst Online API, Community Analyst API vai Location Analytics API ģenerētus Ziņojumus vai citu izvadi
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izmantot kā aizstājēju interfeisiem Business Analyst Online API, Community Analyst API vai Location Analytics API,
tostarp, bet ne tikai, (i) kombinēt un iekļaut šādu izvadi vienā vai vairākos failos vai datu bāzēs; un (ii) sniegt piekļuvi
šādai izvadei, izmantojot daudzlietotāju datora lietojumprogrammu. Skaidrības labad — lietotāji drīkst saglabāt
Ziņojumus lokāli, savai iekšējai lietošanai. Ar Business Analyst Online API (Canadian Edition) izveidotām publiskām
Lietojumprogrammām ar pievienoto vērtību Ziņojumi un Dati var tikt veidoti vai eksportēti tikai statiskos formātos
(piem., JPEG, PDF); Licences turētājam jānodrošina, ka Licences turētāja Lietojumprogramma ar pievienoto vērtību
neļauj Canadian Edition ziņojumus eksportēt kā CSV, XML, HTML vai XLS failus vai jebkādā citā formātā, kurā var
veikt izvilkšanu vai manipulācijas ar faila saturu. Tikai Licences turētājs ir atbildīgs par tehniskā atbalsta sniegšanu
Licences turētāja Lietojumprogrammām ar pievienoto vērtību.

E300 (Latvian)

17. lpp. no 19

06/13/2014

4. PIELIKUMS
IEROBEŽOTAS LIETOŠANAS PROGRAMMAS
(E300-4)
Šis Ierobežotas lietošanas programmu papildinājums (“4. papildinājums”) attiecas uz jebkuru Licences turētāju, kurš saskaņā
ar korporācijas Esri vai tās pilnvarotā Izplatītāja piešķirto kvalifikāciju ir tiesīgs piedalīties jebkurā šeit aprakstītajā
programmā. Šajā 4. papildinājumā ir ietverts Licences turētājam saistošais un spēkā esošais galvenais licences līgums, ja tāds
ir, vai Licences līgums, kas ir pieejams vietnē http://www.esri.com/legal/software-license (attiecīgos gadījumos — “Licences
līgums”) un ir ietverts ar atsauci. Šim 4. papildinājumam ir prioritāte pār Licences līgumā minētajiem pretrunā esošajiem
noteikumiem. Korporācija Esri patur tiesības laiku pa laikam atjaunināt šos noteikumus.
▪ Apmācību programmas (1)
▪ Stipendiju programmas (2)

▪ Mājas lietojuma programma (3)
▪ Citas ierobežotas lietošanas programmas, ko
nodrošina korporācija Esri (4)

Piezīmes
1.

2.

3.

Apmācības programmas: Licences turētājs piekrīt lietot Izstrādājumus vienīgi apmācības nolūkam un ievērojot
apmācības lietojuma Termiņu. Licences turētājs nedrīkst lietot Izstrādājumus administratīvajam lietojumam, ja vien
Licences turētājs nav ieguvis Terminēto licenci administratīvajam lietojumam. Licences turētājs nedrīkst lietot
Izstrādājumus ieņēmumu ģenerēšanas vai peļņas gūšanas nolūkiem.
Stipendiju programmas: Licences turētājs drīkst lietot Izstrādājumus tikai Nekomerciāliem nolūkiem. Ja vien tas nav
paredzēts Izstrādājumu lietošanas un ekspluatācijas izmaksu segšanai, Licences turētājs nedrīkst izmantot Izstrādājumus,
lai gūtu ienākumus vai peļņu.
ArcGIS mājas lietojuma programma:
a.

b.

c.

Visi ArcGIS mājas lietojuma Izstrādājumi tiek piedāvāti ar Terminētajām licencēm un ir norādīti korporācijas Esri
nodrošināto mājas lietojuma programmu vietnē http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-home vai Licences
turētāja pilnvarotā izplatītāja vietnē.
Korporācija Esri piešķir Licences turētājam personisku, neekskluzīvu, citai personai nenododamu, Individuālās
lietošanas licenci bez pilnvaras instalēt vai izmantot otru kopiju, un šī licence ir paredzēta vienīgi Izstrādājumu
lietošanai un ir nodrošināta saskaņā ar ArcGIS mājas lietojuma programmu, kā ir noteikts piemērojamos Pasūtīšanas
dokumentos, ar nosacījumu, ka (i) par Licenci ir samaksātas attiecīgās licences maksas; (ii) Licences turētājs lieto
Licenci personiskajiem Nekomerciālajiem iekšējiem nolūkiem (iii) atbilstoši šim Licences līgumam un Licences
turētāja pasūtītajai konfigurācijai vai kā to noteikusi korporācija Esri vai tās pilnvarotais izplatītājs, un (iv) Licenci
drīkst lietot divpadsmit (12) mēnešu periodā, ja Licences darbība netiek izbeigta iepriekš saskaņā ar Licences
līgumu. “Nekomerciāls” ir personīga vai individuālā lietošana, (i) kas nekādā veidā netiek kompensēta; (ii) nav
paredzēta jebkuru komerciālai lietošanai vai kompensācijai paredzēto darbu izveidei; (iii) nav paredzēta komerciālo
pakalpojumu sniegšanai, ar nosacījumu, ka (iv) Licenci neiegādājas un neapmaksā fiziskā vai juridiskā persona, kas
komerciāli lieto kuri ir līdzīgi licencētajiem Izstrādājumiem, komerciālā lietošanā.
Instalēšanas atbalsts. ArcGIS mājas lietojuma programmai tiek nodrošināts instalēšanas atbalsts deviņdesmit (90)
dienu laikā. Ka ir aprakstīts tālāk korporācijas Esri vai tās pilnvarotā izplatītāja vietnē, korporācija Esri sniedz
tehnisko atbalstu, pamatojoties uz konkrētiem pieprasījumiem. Instalēšanas atbalsts ir piemērojams tikai
nemodificētai Programmatūrai. Piedāvātā Programmatūra ir paredzēta tikai standarta aparatūras platformām un
operētājsistēmām, ko atbalsta korporācija Esri, kā tas ir aprakstīts Programmatūras dokumentācijā. Korporācija Esri
neatbild par atjauninājumu instalēšanu vai sagatavošanu nestandarta ierīču vai pielāgoto lietojumprogrammu
interfeisos.
Korporācijas Esri nodrošinātais Instalēšanas atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Esri ArcGIS mājas lietojuma
programmas instalēšanas atbalsta dokumenta nosacījumiem. Šis dokuments ir pieejams Esri vietnē
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/home-use-installation-support.pdf. Korporācija Esri sniedz
atbalstu tikai tiem lietotājiem, kuriem ir instalēta korporācijas Esri nodrošinātā Programmatūra. Esri atbalsta vietne
ir atrodama šeit: http://support.esri.com/en/support. Pilnvarotais izplatītājs sniedz atbalstu saskaņā ar izplatītāja
tehniskā atbalsta programmas noteikumiem un nosacījumiem.
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4.

Citas ierobežotas lietošanas programmas, ko nodrošina korporācija Esri: iegūstot ierobežotas lietošanas programmu,
kas nav norādīta iepriekš, Licences turētājs drīkst lietot Izstrādājumus atbilstoši piemērojamajā palaišanas lapā vai
reģistrācijas veidlapā minētajiem noteikumiem vai kā aprakstīts Esri vietnē, ja vien šie noteikumi nav pretrunā ar šajā
Licences līguma noteikto. Visi šādas programmas noteikumi tiek ietverti ar atsauci.
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