AgroPlatforma.lv lietošanas noteikumi
Apstiprināti SIA “AgroPlatforma” 2018. gada 4. aprīļa valdes sēdē, lēmuma Nr. AP/L/040418-01. Noteikumi spēkā no 2018.
gada 4. aprīļa.

1. Definīcijas
1.1. AgroPlatforma – SIA “AgroPlatforma”, vienotais reģistrācijas Nr. 43603079818, juridiskā adrese: Elijas iela 17 - 4, LV1050, Rīga, e-pasta adrese: info@agroplatforma.lv.
1.2. Autorizācijas ierīce – ierīce, kas saņem uz Tālruņa numuru nosūtītu Autorizācijas kodu.
1.3. Autorizācijas kods – ar Elektronisko dokumentu saistīta ciparu kombinācija, kas identificē Elektroniskā dokumenta
sūtītāju – Lietotāju – un apstiprina Darījumu un citas darbības. Autorizācijas kodu automātiski ģenerē AgroPlatforma un
nosūta katram Lietotājam individuāli uz Autorizācijas ierīci.
1.4. Cenrādis – Noteikumu 15. punktā norādītās cenas par Pakalpojumiem.
1.5. Darījums – Pircēja un Pārdevēja – Platformas Lietotāju vienošanās, kas noslēgta, izmantojot Platformu un apstiprināta
ar Autorizācijas kodu.
1.6. Drošības jautājums un parole – Lietotāja izvēlēts jautājums, kuru AgroPlatforma uzdod Lietotājam, un parole, kuru kā
atbildi uz minēto jautājumu norāda Lietotājs savai identifikācijai, lai pieprasītu Pieslēgšanās paroles maiņu, Drošības
jautājuma un paroles maiņu, Pieslēgšanās vārda bloķēšanu, pieejas Platformai un/vai Tālruņa numura bloķēšanu, kā arī
citos gadījumos (ja tādi paredzēti).
1.7. Elektroniskais dokuments – ar Platformas starpniecību izveidots datu kopums, kas satur Rīkojumu vai cita veida
dokumentu, kas apstiprināts ar Autorizācijas kodu.
1.8. Elektroniskais paraksts – ar Elektronisko dokumentu saistīts datu kopums, kas identificē Elektroniskā dokumenta
sūtītāju – Lietotāju – un apliecina Elektroniskā dokumenta būtiskāko datu autentiskumu.
1.9. Identifikācijas dokumenti – dokumenti vai to apliecinātas kopijas, kuras jāiesniedz AgroPlatformai, lai varētu identificēt
Klientu un Lietotāju. Identifikācijas dokumenti juridiskai personai ir, piemēram, bet ne tikai Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistra izsniegta izziņa, izdruka no Lursoft datu bāzes, dibināšanas lēmums, savukārt fiziskai personai – derīgs personu
apliecinošs dokuments, piemēram, pase, personas apliecība.
1.10. Identifikācijas līdzekļi – Autorizācijas ierīce, Autorizācijas kods, Pieslēgšanas parole, Pieslēgšanās vārds un citi līdzekļi,
kas var tikt izmantoti Klienta un Lietotāja identifikācijai, Darījumu noslēgšanai un citu darbību izpildei.
1.11. Iesniegums – noteikta iesnieguma forma, ko persona aizpilda un iesniedz AgroPlatformai, lai varētu noslēgt Līgumu
Pakalpojumu saņemšanai.
1.12. Ierobežojumi – AgroPlatforma noteiktie liegumi vai atteiktas darbības Platformas lietotājiem.
1.13. Klients – fiziska vai juridiska persona, kas iesniedz Iesniegumu Līguma noslēgšanai vai kas ir noslēgusi Līgumu ar
AgroPlatformu.
1.14. Lietotāja rokasgrāmata – Platformas darbības apraksts, kas Lietotājam ir pieejams Platformā.
1.15. Lietotājs – fiziska persona, kurai ir norādīta Iesniegumā un kurai Klients ir piešķīris tiesības izmantot Platformu savā
vārdā vai kā Klienta pilnvarotai personai Klienta vārdā.
1.16. Līgums – AgroPlatforma un Klienta vienošanās par Pakalpojumu izmantošanu. Līguma saturu veido Pušu vienošanās,
parakstīts Iesniegums, Noteikumi un Cenrādis. Līguma saturu var veidot arī citi dokumenti, par ko Puses ir vienojušās.
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1.17. Noteikumi – šie Platformas lietošanas noteikumi.
1.18. Pakalpojumi – AgroPlatforma pakalpojumi, tajā skaitā, bet ne tikai Lietotāja Sludinājumu izvietošana, Preču cenu
fiksācija, informācijas sniegšana Lietotājam par Preču biržu u.c. elektroniski pakalpojumi.
1.19. Pārdevējs – Klients vai Lietotājs, kas publicējis Sludinājumu par Preču pārdošanu vai akceptējis Pircēja Sludinājumu par
Preces pirkšanu.
1.20. Pieejas kods – Autorizācijas ierīcē iesūtīta ciparu kombinācija, kuru Lietotājs izmanto, lai pēc reģistrācijas pieslēgtos
Platformai un identificētu sevi kā Lietotāju.
1.21. Pieslēgšanās parole – Pieslēgšanās vārdam piesaistīta Lietotāja izvēlēta un tikai Lietotājam zināma simbolu
kombinācija, kuru Lietotājs izmanto, lai pieslēgtos Platformai.
1.22. Pieslēgšanās vārds – Klienta izvēlēta un tam pieejama e-pasta adrese, kas izmantojama, lai pieslēgtos Platformai un
saņemtu informāciju.
1.23. Pilnais režīms – Platformas lietošanas režīms, kura ietvaros Lietotājs, ievērojot Ierobežojumus (ja tādi ir), var iesniegt
(nosūtīt) AgroPlatformai Rīkojumus par Sludinājumu publicēšanu, labošanu, dzēšanu un cita veida dokumentus
(iesniegumus, pieteikumus u.c.), kā arī noslēgt Darījumus un izmantot Skatīšanās režīmu.
1.24. Pircējs – Lietotājs, kas publicējis Sludinājumu par Preču pirkšanu vai akceptējis Pārdevēja Sludinājumu par Preces
pārdošanu.
1.25. Platforma – AgroPlatformas izveidotas un apkalpotas interneta vietnes, kas apvienotas zem domēna vārda
www.agroplatforma.lv un kas Lietotājam ļauj izmantot Pakalpojumus. Platformas vadības programmatūru nav
nepieciešams instalēt Lietotāja ierīcē (datorā, viedierīcē), tā integrēta interneta pārlūkprogrammā.
1.26. Prece – AgroPlatformas preču katalogā norādīta prece, ar kuru Klients var veikt pirkšanas vai pārdošanas darbības.
1.27. Profils – Platformā izveidota Reģistrēta lietotāja un Lietotāja darba vide, kas ir pieejama pēc reģistrācijas.
1.28. Puses – Klients un AgroPlatforma, abi kopā.
1.29. Preču birža – EURONEXT Paris.
1.30. Preču biržas cena – EURONEXT Paris publicētās Preces cenas, kas pieejamas Platformā.
1.31. Reģistrēts lietotājs – fiziska vai juridiska persona, kas aizpildījusi Iesniegumu, piekritusi Noteikumiem un kam
AgroPlatforma izveidojusi Profilu.
1.32. Rīkojums – Lietotāja dots uzdevums AgroPlatformai veikt Platformā iespējamu darbību.
1.33. Skatīšanās režīms – Platformas lietošanas režīms, kura ietvaros Lietotājs var apskatīt informāciju (Sludinājumus, Preču
biržas cenas u.tml.), bet nevar iesniegt (nosūtīt) Sludinājumus un cita veida dokumentus, kā arī nevar noslēgt Darījumus.
1.34. Sludinājums – Lietotāja sagatavots un publicēšanai apstiprināts informācijas kopums par Darījumu, kuru Klients vēlas
veikt ar citu Klientu (Otru darījuma pusi).
1.35. Tālruņa numurs – Līgumā norādīts tālruņa numurs, kuru izmanto Klients vai Lietotājs, lai identificētu sevi un veiktu
darbības Platformā.
1.36. Otra darījuma puse – Pārdevēja otra darījuma puse ir Pircējs, bet Pircēja otra darījuma puse ir Pārdevējs.
1.37. Citi saistošie termini un to skaidrojumi var tikt norādīti starp AgroPlatforma un Klientu noslēgtajos līgumos.
Noteikumos norādītie termini un to skaidrojumi ir izmantojami pārējos Līguma dokumentos, ciktāl Līgumā nav noteikts
citādi.

2. Vispārīgie noteikumi
2.1. Noteikumi nosaka Platformas lietošanas kārtību un Pakalpojumu saņemšanu. Visiem Platformas lietotājiem ir
pienākums ievērot šos Noteikumus.
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2.2. Noteikumi arī regulē AgroPlatformas un Klienta tiesiskās attiecības, kas tiek nodibinātas, noslēdzot Līgumu. Noteikumi
ir Pusēm saistoši un piemērojami kopā ar Līgumu un citiem savstarpēji noslēgtiem līgumiem, ciktāl Noteikumos un līgumos
nav noteikts citādi.
2.3. Lai izmantotu Platformu Pilnā režīmā un saņemtu Pakalpojumus, Klientam ir jānoslēdz Līgums ar AgroPlatformu.
2.4. AgroPlatforma izveido un apkalpo Lietotāja Profilu, pieņem un izpilda Rīkojumus, kā arī sniedz Klientam citus
Pakalpojumus saskaņā ar Noteikumiem un Pušu savstarpēji noslēgtiem līgumiem.
2.5. Klientam ir pienākums ievērot Noteikumus un Pušu savstarpēji noslēgtos līgumus, tajā skaitā savlaicīgi un pilnā apmērā
apmaksāt Pakalpojumus.

3. Reģistrācija
3.1. Lai reģistrētos Platformā, persona elektroniski aizpilda reģistrācijas iesniegumu un cita starpā apliecina piekrišanu
Noteikumiem.
3.2. Ja AgroPlatforma piekrīt personas reģistrācijai, tā Platformā izveido Profilu un piešķir Reģistrēta lietotāja statusu.
3.3. AgroPlatformai nav pienākuma reģistrēt personu un tā var atteikt reģistrāciju, nepaskaidrojot iemeslus.
3.4. Reģistrēts lietotājs var izmantot Platformu Skatīšanās režīmā, tomēr tam ir ierobežota iespēja saņemt Pakalpojumus.
Lai lietotu Platformu Pilnā režīmā un saņemtu Pakalpojumus, Reģistrētam lietotājam ir jānoslēdz Līgums.
3.5. Reģistrēts lietotājs var izmantot Platformu, lai iesniegtu Iesniegumu un noslēgtu Līgumu.
3.6. Reģistrēts lietotājs ir tiesīgs pieprasīt Profila dzēšanu.

4. Līguma noslēgšana
4.1. Lai noslēgtu Līgumu, Klientam ir jāaizpilda, jāparaksta un jāiesniedz AgroPlatformai Iesniegums un Līgums, kā arī
jāiesniedz Identifikācijas dokumenti.
4.2. Iesnieguma forma un Līgums ir pieejami Platformā.
4.3. Līgumu iespējams noslēgt vienā no šādiem veidiem:
4.3.1. rakstveidā – aizpildot un pašrocīgi parakstot Iesniegumu un Līgumu (divos eksemplāros) un kopā ar
Identifikācijas dokumentiem iesniedzot AgroPlatformai;
4.3.2. elektroniski – aizpildot un ar drošu elektronisko parakstu parakstot Iesniegumu un Līgumu un kopā ar
Identifikācijas dokumentiem caur Platformu iesniedzot AgroPlatformai.
4.4. Iesniedzot atbilstoši aizpildītu Iesniegumu, Klients apliecina, ka:
4.4.1. ir iepazinies un piekrīt Noteikumos, Līgumā, Lietotāja rokasgrāmatā, kā arī citos ar Platformas lietošanu saistītos
AgroPlatformas dokumentos norādītajam;
4.4.2. piekrīt, ka caur Platformu sagatavoti, nosūtīti un ar Autorizācijas kodu apliecināti dokumenti (tajā skaitā
Darījumi) ir uzskatāmi par atbilstošā kārtībā apliecinātiem Elektroniskiem dokumentiem un ir saistoši Klientam;
4.4.3. Iesniegumā un citos Klienta dokumentos norādītā informācija ir patiesa;
4.4.4. apzinās, ka AgroPlatforma apstrādās Lietotāja un Klienta pilnvarotu pārstāvju vai citu norādīto personu
personas datus ar mērķi noslēgt Līgumu, kā arī apkalpot Platformu un Profilu, un piekrīt šo datu apstrādei;
4.4.5. apzinās visus riskus, kas saistīti ar Platformas lietošanu, Pakalpojumu saņemšanu un Darījumu noslēgšanu;
4.4.6. Līguma darbības laikā Platformu izmantos labā ticībā tai paredzētajiem mērķiem vienīgi nolūkā, kas saistīts ar tā
saimniecisko vai profesionālo darbību;
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4.4.7. izvietos un/vai akceptēs Platformā Sludinājumus par Preci un Preču apjomiem, kas atbilst Klienta pārdošanas,
piegādes vai iegādes spējām;
4.4.8. neizmantos Platformu prettiesisku darbību veikšanai, ieskaitot krāpšanu un negodīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju;
4.4.9. apzinās, ka AgroPlatformai ir tiesības pieprasīt Klientam informāciju (piemēram, publiski pieejamus finanšu
datus), bet Klientam ir pienākums bez kavēšanās sniegt pieprasīto informāciju;
4.4.10. nodrošinās, lai Lietotājs būtu pilnvarots veikt darbības Darījumu noslēgšanai un tā rīcībā būtu visa
nepieciešamā informācija Darījuma veikšanai un AgroPlatformas pieprasītās informācijas un apliecinājumu sniegšanai
Klienta vārdā;
4.4.11. nodrošinās, lai Lietotājs saņemtu Autorizācijas ierīci, iepazītos ar Noteikumiem, Iesniegumu, Līgumu, Lietotāja
rokasgrāmatu, kā arī ar citiem AgroPlatformas dokumentiem, un ievēros visas minētajos dokumentos noteiktās
prasības;
4.4.12. nodrošinās, lai citām personām, izņemot Lietotāju, nebūtu pieejami Identifikācijas līdzekļi un lai Identifikācijas
līdzekļi tiktu turēti/uzglabāti atsevišķi viens no otra;
4.4.13. nekavējoties paziņos AgroPlatformai par Identifikācijas līdzekļu nozaudēšanu, zādzību vai citu prettiesisku
izmantošanu vai aizdomām par to, ka tie ir nonākuši trešās personas rīcībā;
4.4.14. nekavējoties ziņos AgroPlatformai par iespējamiem pārkāpumiem, kas radušies saistībā ar Līguma izpildi un
Platformas lietošanu.
4.5. Pēc Iesnieguma un Līguma saņemšanas AgroPlatforma identificē Klientu un Lietotāju, pārbaudot Identifikācijas
dokumentus un nepieciešamības gadījumā izmantojot informāciju no publiskajiem reģistriem.
4.6. Lai pilnvērtīgi veiktu Klienta un Lietotāja identifikāciju, AgroPlatformai pēc saviem ieskatiem ir tiesības jebkurā laikā,
sazinoties ar Klientu vai Lietotāju, pieprasīt papildu dokumentus vai informāciju, kas apliecina Klienta vai Lietotāja identitāti,
un vienpusēji noteikt papildu prasības Klienta vai Lietotāja identifikācijai, kā arī veikt grozījumus identifikācijas procesā.
4.7. Ja Līgums tiek noslēgts rakstveidā, tad tas stājas spēkā ar brīdi, kad to ir pašrocīgi parakstījušas abas Puses. Ja Līgums
tiek noslēgts elektroniski, tad tas stājas spēkā brīdī, kad AgroPlatforma ar drošu elektronisku parakstu ir apliecinājusi
Klienta iesniegto Līgumu.
4.8. AgroPlatformai ir tiesības atteikt Līguma noslēgšanu, nepaskaidrojot atteikuma iemeslus.
4.9. Par Līguma noslēgšanas faktu AgroPlatforma paziņo, nosūtot elektronisku paziņojumu uz Lietotāja e-pasta adresi.
4.10. Pēc Līguma noslēgšanas AgroPlatforma izveido Profilu (ja tāds vēl nav izveidots) un aktivizē Pilna režīma lietošanu.
4.11. Klientam ir tiesības pieprasīt Iesniegumā norādīto datu izmaiņas, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, tajā skaitā mainīt
Lietotāju, Pieslēgšanās vārdu, Pieslēgšanās paroli un Tālruņa numuru.
4.12. Klientam ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt AgroPlatformu, ja mainās Iesniegumā un Līgumā norādītā
informācija (piemēram, bet ne tikai nosaukums, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese).

5. Pakalpojumu sniegšana
5.1. Aizpildot Iesniegumu, Klients pilnvaro Lietotāju izmantot Platformu, iesniegt Sludinājumus, noslēgt Darījumus un veikt
citas darbības Platformā.
5.2. Izmantojot Platformu, Lietotājs var saņemt informāciju, Klienta vārdā iesniegt Sludinājumus, noslēgt Darījumus saistībā
ar Preces tirdzniecību, fiksēt Preces cenu, kā arī veikt citas darbības.
5.3. Lietotājs izmanto Platformu un veic darbības, dodot Rīkojumus.
5.4. AgroPlatformai ir tiesības, bet nav pienākuma noteikt Ierobežojumus, neizpildīt Rīkojumus, bloķēt pieeju Profilam,
piemēram, bet ne tikai šādos gadījumos:
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5.4.1. ja rodas aizdomas par nesankcionētu piekļūšanu Profilam, tajā skaitā, ja AgroPlatformai rodas aizdomas, ka
Identifikācijas līdzekļi ir nonākuši trešās personas rīcībā;
5.4.2. ja rodas aizdomas par prettiesisku darījumu veikšanu;
5.4.3. Lietotājs un/vai Klients neievēro Noteikumus, Līgumu un citus ar Platformas lietošanu saistītus AgroPlatformas
dokumentus;
5.4.4. citos gadījumos pēc AgroPlatformas ieskatiem, lai nodrošinātu Lietotāja un Klienta konfidencialitāti vai novērstu
iespējamus zaudējumus vai citu kaitējumu AgroPlatformai, Klientam vai Lietotājam.
5.5. Lai noslēgtu Darījumus un veiktu citas darbības Platformā, ir nepieciešama Lietotāja identifikācija.
5.6. AgroPlatforma veic Lietotāja pirmreizējo identifikāciju, pārbaudot ievadīto Pieejas kodu. Pēc tam Platformas lietošanas
ietvaros Lietotājs tiek identificēts, pārbaudot ievadītā Autorizācijas koda pareizību.
līgumu, iesniedzot AgroPlatforma attiecīgu iesniegumu. AgroPlatforma izbeidz Pakalpojuma līgumu ___(____) kalendāra
dienu laikā no Klienta iesnieguma par Pakalpojuma līguma izbeigšanu saņemšanas dienas.
5.7. Lietotājs ir identificēts, ja atbilstošā kārtībā ir pareizi norādīts Pieejas kods, un, veicot turpmākās darbības Platformā, arī
Autorizācijas kods.
5.8. Ar Platformas starpniecību sagatavoti, nosūtīti un ar Autorizācijas kodu apstiprināti dokumenti ir uzskatāmi par
Elektroniskiem dokumentiem. Autorizācijas koda apstiprinājums (pareiza ievadīšana atbilstošā kārtībā) ir uzskatāms par
Elektronisku parakstu.
5.9. Elektroniskie dokumenti (Noteikumu 1.7. un 5.8. punkts) juridiskā spēka ziņā tiek pielīdzināti rakstveidā sagatavotiem
un pašrocīgi parakstītiem dokumentiem atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ar visām no tā
izrietošajām juridiskajām sekām.
5.10. Lietotāja pieejas Platformai un/vai Tālruņa numura bloķēšana un atbloķēšana var tikt veikta, pamatojoties uz
Klienta/Lietotāja rakstveida iesnieguma pamata, kā arī pēc AgroPlatformas iniciatīvas, ciktāl Noteikumos, Pušu savstarpēji
noslēgtos līgumos un citos AgroPlatformas dokumentos nav noteikts citādi.
5.11. Ja Identifikācijas līdzekļi nonākuši vai varējuši nonākt trešās personas rīcībā, Lietotājam par to nekavējoties rakstiski vai
pa telefonu jāinformē AgroPlatforma, pēc kā AgroPlatforma bloķē pieeju Profilam līdz brīdim, kamēr uz Klienta/Lietotāja
rakstveida iesnieguma pamata tiek piešķirti jauni Identifikācijas līdzekļi.
5.12. Pieeja Profilam tiek bloķēta, ja Pieslēgšanās parole 5 (piecas) reizes pēc kārtas tiek ievadīta nepareizi.
5.13. Lai palielinātu AgroPlatformas datu patiesīgumu, AgroPlatforma ir tiesīga noteikt maksimālos limitus vienā gadā
noslēgto Darījumu apjomiem.
5.14. Par Pakalpojumiem Klients veic maksājumus, ievērojot Cenrādi vai AgroPlatformas individuāli Klientam noteiktas
maksas, ja tādas ir piemērojamas. AgroPlatforma ir tiesīga vienpusēji grozīt Cenrādi, noteikt jaunus maksājumus un pēc
sava ieskata piemērot atlaides vienam, vairākiem vai visiem Klientiem. Papildus atlīdzībai par saņemtajiem Pakalpojumiem
Klients maksā AgroPlatformai attiecīgu pievienotās vērtības nodokli (ja piemērojams) pēc spēkā esošās likmes.
5.15. AgroPlatforma ir tiesīga vienpusēji veikt izmaiņas Pakalpojumu apjomā un kārtībā. Ja Līguma darbības laikā
AgroPlatforma nodrošina tehniskas iespējas veikt tādus pakalpojumus, kurus nebija iespējams veikt Līguma noslēgšanas
brīdī, tad šādu pakalpojumu veikšana automātiski kļūst pieejama visiem Klientiem, ievērojot tiem noteiktos Ierobežojumus.

6. Sludinājumi
6.1. Sludinājumu var ievietot Lietotājs.
6.2. Sludinājuma ievietošanai nepieciešams norādīt sekojošu informāciju:
6.2.1. Sludinājuma datums;
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6.2.2. Pārdodamā vai pērkamā Prece;
6.2.3. Preces daudzums un mērvienība;
6.2.4. Preces piegādes periods;
6.2.5. Preces piegādes vieta no AgroPlatforma adrešu kataloga;
6.2.6. Preces cenas veids.
6.3. Sludinājums Lietotājam ir jāapstiprina ar Autorizācijas kodu.
6.4. Pēc Sludinājuma apstiprināšanas tas iegūst statusu “aktīvs” un kļūst publiski pieejams citiem Lietotājiem.
6.5. Sludinājumu Lietotājs var mainīt vai izņemt no Platformas vienu reizi 24 stundās.
6.6. Sludinājuma saturu var ietekmēt (mainīt) vienīgi Lietotājs. AgroPlatforma pēc savas iniciatīvas negroza Sludinājuma
saturu.
6.7. Pārdevēja Sludinājumā norādīta Prece tiek uzskatīta par Pārdevēja īpašumu, attiecībā uz kuru Pārdevējs ir paudis gribu
to pārdot.
6.8. Pircēja Sludinājumā ir norādīta Prece, attiecībā uz kuru Pircējs ir paudis gribu to iegādāties.
6.9. Lietotājs var ievietot vairākus Sludinājumus, ja tam nav noteikti Ierobežojumi.

7. Darījuma noslēgšana
7.1. Lietotājs var brīvi izvēlēties un iepazīties ar sev interesējošo Sludinājumu.
7.2. Lietotājs var akceptēt Otras darījuma puses Sludinājumu vai nosūtīt piekrišanu, izsakot piedāvājumu Otrai darījuma
pusei par iespējamu Darījumu un tā apjomu, to apstiprinot ar Autorizācijas kodu.
7.3. Pēc Sludinājuma akcepta (Noteikumu 7.2. punkts) tas iegūst statusu “gaida apstiprinājumu”. Šādā gadījumā Otra
darījuma puse saņem pilnu informāciju par Lietotāja akceptu un var veikt vienu no šādām darbībām, kas jāapstiprina ar
Autorizācijas kodu:
7.3.1. piekrist Darījumam;
7.3.2. noraidīt Darījumu. Šādā gadījumā Sludinājumam tiek atjaunots statuss “aktīvs”.
7.4. Daļēja Sludinājuma apjoma akcepta gadījumā Sludinājumu ievietojušais Lietotājs var izvēlēties vienu no šādām
darbībām, kas jāapstiprina ar Autorizācijas kodu:
7.4.1. saglabāt Sludinājumu. Šādā gadījumā Sludinājuma apjoms samazinās par Darījuma apjomu un atlikušais
Sludinājums apjoms iegūst statusu “aktīvs”;
7.4.2. mainīt Sludinājumu. Šādā gadījumā Lietotājs precizē Sludinājuma saturu un pēc tā apstiprinājuma grozītais
Sludinājums iegūst statusu “aktīvs”;
7.4.3. dzēst Sludinājumu. Šādā gadījumā atlikušais Sludinājuma apjoms tiek dzēsts.
7.5. Darījums uzskatāms par noslēgtu, kad Sludinājumu ievietojušais Lietotājs ar Autorizācijas kodu ir apstiprinājis Otras
darījuma puses izteikto akceptu.
7.6. Darījuma forma (Preces pirkuma līgums) ir pieejama Platformā. Darījuma puses izmanto šo formu Darījuma
noslēgšanai.
7.7. Darījums ir Elektroniskais dokuments, kas Darījuma pusēm ir saistošs.
7.8. AgroPlatforma nav Darījuma puse vai tās pārstāvis, nav uzskatāma par starpnieku vai personu, kas ietekmē Darījuma
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pušu gribu.

8. Preces cenas fiksācija
8.1. Prece cenas fiksācija ir piemērojama Darījumiem, ja abas attiecīgā Darījuma puses vienojušās piemērot nākotnes cenas
formulu, nosakot konkrētu gadu un mēnesi.
8.2. Preces cenas fiksācija var notikt Preču biržas darba dienās no plkst. 12.00 līdz plkst. 17.00 pēc Latvijas laika.
8.3. Preces cenas fiksāciju var veikt vienīgi Pārdevējs, izmantojot automātisku vai manuālu cenas fiksāciju Darījumiem, kas
noslēgti ar Otru darījuma pusi.
8.4. Ja tiek izmantota automātiska cenas fiksācija, tad Platforma attiecīgajā Preču Biržas cenas mēnesī fiksē Pārdevēja
norādīto vēlamo Preces cenu norādītajam daudzumam, tiklīdz tā tiek publicēta Preču biržā.
8.5. Ja tiek izmantota manuāla cenas fiksācija, tad Pārdevējs attiecīgajā mēnesī seko Preču biržas cenai un var to fiksēt
jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem.
8.6. Preces cenas fiksācija notiek uzreiz pēc tās veikšanas, bet paziņojums kā Darījuma (līguma) pielikums par Preces cenas
fiksāciju Pircējam tiek nosūtīts pēc tam, kad Pārdevējs ievadījis Autorizācijas kodu un veicis cenas fiksāciju.
8.7. Preces cenas fiksāciju manuāli var veikt līdz fiksācijai paredzētā Preču biržas cenas iepriekšējā mēneša 25. datumam
(ieskaitot), piemēram Biržas indeksu 2018DEC var fiksēt līdz 2018. gada 25. novembrim. Ja Preces cena netiek fiksēta līdz
paredzētā mēneša 25. datumam (ieskaitot), tad Platforma fiksē cenu automātiski attiecīgā mēneša 25. datumā plkst. 17:00
pēc Latvija laika, abām Darījuma pusēm nosūtot paziņojumu par cenas fiksāciju, kas tiek uzskatīts par Darījuma (līguma)
pielikumu. Šis noteikums ir piemērojams arī cenas automātiskas fiksācijas gadījumā, ja Pārdevēja norādītā Preces cena
attiecīgajā mēnesī Preču biržā nav tikusi publicēta un tādējādi nav fiksēta.

9. Atbildība
9.1. Katra no Pusēm ir atbildīga par savu no Līguma izrietošo saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ciktāl Noteikumos,
Līgumā, citos Pušu savstarpēji noslēgtos līgumos un AgroPlatformas dokumentos nav noteikts citādi. Līguma pārkāpuma
gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei visus nodarītos tiešos zaudējumus.
9.2. Klients ir atbildīgs par visām Lietotāja darbībām, izmantojot Platformu. Klients atbild par tās informācijas pareizību un
pilnīgumu, kas norādīta Klienta vārdā sagatavotos Sludinājumos, Rīkojumos un citos dokumentos. AgroPlatforma nav
atbildīga par Lietotāja darbībām.
9.3. Klients Platformā noslēdz Darījumus tieši un uz savu atbildību. Klientam ir tiesības izmantot Portālā piedāvātās līgumu
formas uz savu atbildību un risku. AgroPlatforma nav atbildīga par iespējamām, no tiesību aktiem izrietošām saistībām, kas
var rasties Klientam sakarā ar noslēgtajiem Darījumiem.
9.4. Klients ir atbildīgs par Noteikumu 4.4. punktā doto apliecinājumu izpildi Līguma noslēgšanas brīdī un visā Līguma spēkā
esamības laikā. Šo apliecinājumu neizpildes gadījumā Klientam nav tiesības celt jebkādas pretenzijas pret AgroPlatformu.
9.5. Ja persona, kas Iesniegumu, Līgumu un citu dokumentu paraksta Klienta vārdā, nav pilnvarota pārstāvēt Klientu, tad
parakstītājs apņemas segt AgroPlatformai visus zaudējumus, kas tai rodas šādas parakstītāja rīcības rezultātā.
9.6. AgroPlatformai nav pienākuma pārbaudīt Lietotājam un citām personām dotā Klienta pilnvarojuma spēkā esamību (tajā
skaitā atsaukšanu). AgroPlatforma neatbild par Darījumiem un darbībām Platformā, ja Klients par pilnvarojuma atsaukšanu
nav rakstveidā savlaicīgi informējis AgroPlatformu.
9.7. AgroPlatforma nav atbildīga par Klienta interešu aizskārumu un zaudējumiem, ja AgroPlatforma rīkojusies saskaņā ar
Lietotāja vai citas Klienta pilnvarotas personas norādījumiem, tajā skaitā arī gadījumos, ja Lietotāja vai citas Klienta
pilnvarotas personas norādījumi neatbilst Klienta lēmumiem un interesēm.
9.8. Lai nodrošinātu Rīkojumu un cita veida dokumentu izpildi, AgroPlatforma ir tiesīga izmantot trešo personu
pakalpojumus. Šajā gadījumā AgroPlatforma neatbild par Klienta zaudējumiem, neērtībām vai citu kaitējumu, ja tas ir trešo
personu darbības vai bezdarbības rezultāts.

7 / 10

9.9. AgroPlatforma nav atbildīga par Klienta/Lietotāja neautorizēta Darījuma noslēgšanu un darbību veikšanu, ja tas kļuvis
iespējams Klientam/Lietotājam rīkojoties prettiesiski, tīši vai pieļaujot rupju neuzmanību, vai neievērojot Noteikumos
noteiktos pienākumus.
9.10. AgroPlatforma neatbild par zaudējumiem, kas Klientam radušies vai var rasties:
9.10.1. sakaru līniju bojājumu vai traucējumu dēļ vai gadījumos, kad Platforma vai tās atsevišķās funkcijas tehnisku
iemeslu dēļ nav izmantojamas vai pieejamas Lietotājam vai Elektroniskais dokuments netiek saņemts Platformā;
9.10.2. ja Lietotājs nevar veikt darbības Platformā, tajā skaitā noslēgt Darījumus, tādēļ, ka nav sniedzis AgroPlatformai
nepieciešamo vai pieprasīto informāciju, vai nav ievērojis Noteikumus.
9.11. Lietotājs nav Līguma puse, tādēļ AgroPlatforma nav atbildīga par Lietotāja pretenzijām un prasījumiem.

10. Konfidencialitāte un datu apstrāde
10.1. AgroPlatforma ir tiesīga veikt visu no Klienta saņemto personas datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju,
ievadīšanu, pārraidīšanu u.c.), kā arī nodot un saņemt attiecīgos personas datus un citu informāciju no trešajām personām,
datu bāzēm, uzskaites sistēmām un apstrādāt tos.
10.2. AgroPlatformas veiktās personas datu apstrādes mērķis ir klientu uzskaite, Pakalpojumu piedāvāšana, sniegšana un
uzturēšana, finanšu un statistikas analīze, no Līguma izrietošo tiesību realizācija un aizsardzība.
10.3. AgroPlatforma ievēro Klienta un Lietotāja un citu Klienta pārstāvju datu (ja tādi nodoti), konfidencialitāti un neizpauž
šādu informāciju trešajām personām bez Klienta piekrišanas, izņemot, ja šāda informācija:
10.3.1. tiek izpausta Klienta pilnvarotam pārstāvim;
10.3.2. ir publiski pieejama;
10.3.3. ir nepieciešama jebkurai personai, kas saistīta ar AgroPlatformas no Līguma izrietošo saistību izpildi, tajā skaitā
personas datu operatoram/speciālistam un ārpakalpojumu sniedzējiem (piemēram, bet ne tikai elektronisko sakaru
pakalpojumu sniedzējiem, juridisko pakalpojumu sniedzējiem, apdrošinātājiem, u.tml.)
10.3.4. tiek izpausta kompetentajām Latvijas Republikas institūcijām vai citām personām saskaņā ar Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
10.3.5. ir nepieciešama trešajai personai, kas veic piedziņas darbības pret Klientu.
10.4. Klients piekrīt, ka AgroPlatforma izmanto Iesniegumā vai Līgumā norādīto Klienta vai Lietotāja adresi, e-pasta adresi
vai tālruņa numuru komerciālu paziņojumu sūtīšanai par AgroPlatformu un Platformas darbību.
10.5. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas izriet no Līguma, izņemot Latvijas Republikā spēkā
esošajos normatīvajos aktos, Noteikumos un Līgumā noteiktos gadījumus.

11. Līguma darbības termiņš un izbeigšana
11.1. Līgums stājas spēkā Noteikumu Ja Līgums tiek noslēgts rakstveidā, tad tas stājas spēkā ar brīdi, kad to ir pašrocīgi
parakstījušas abas Puses. Ja Līgums tiek noslēgts elektroniski, tad tas stājas spēkā brīdī, kad AgroPlatforma ar drošu
elektronisku parakstu ir apliecinājusi Klienta iesniegto Līgumu.. punktā noteiktajā brīdī un ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.
11.2. Klientam ir tiesības pieprasīt Profila dzēšanu un Līguma izbeigšanu, iesniedzot AgroPlatformai attiecīgu iesniegumu. Ja
Klients ir izpildījis visas no Līguma izrietošās saistības, AgroPlatforma izbeidz Līgumu 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgā
iesnieguma saņemšanas datuma.
11.3. AgroPlatformai ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, informējot par to Klientu vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš.
Pēc šajā Noteikumu punktā noteiktā paziņojuma nosūtīšanas Klients Platformu var izmantot vienīgi Skatīšanas režīmā.
11.4. AgroPlatforma ir tiesības nekavējoties izbeigt Līgumu, paziņojot par to Klientam, jebkurā no šādiem gadījumiem:
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11.4.1. Klients vai Lietotājs nepilda vai nepienācīgi pilda Noteikumos, Līgumā un citos ar Platformas lietošanu saistītos
AgroPlatforma dokumentos noteikto;
11.4.2. AgroPlatformai rodas aizdomas, ka Platforma tiek izmantota neparedzētiem mērķiem vai tiek veiktas darbības,
kuras var bloķēt vai traucēt Platformas darbību;
11.4.3. AgroPlatformai rodas aizdomas, ka Klients vai Lietotājs ar Platformas starpniecību vai saistībā ar Darījumiem
veic prettiesiskas darbības;
11.4.4. ja Klientam tiek pasludināts maksātnespējas process;
11.4.5. ja Klientam pēc publiski pieejamās informācijas ir nodokļu parāds vai parādi.
11.5. Ja Līgums pēc Klienta iniciatīvas tiek izbeigts agrāk kā pirms 12 (divpadsmit) mēnešiem kopš Līguma noslēgšanas brīža,
tad AgroPlatformai ir tiesības piemērot komisijas maksu par Līguma izbeigšanu (ja šāda maksa ir noteikta Cenrādī).

12. Grozījumi
12.1. AgroPlatformai ir tiesības vienpusēji veikt izmaiņas Līgumā, tostarp Noteikumos un Cenrādī, kā arī citos ar Platformas
lietošanu saistītos AgroPlatformas dokumentos, brīdinot par to Klientu 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
12.2. Ja Klients nepiekrīt grozījumiem, Klientam ir tiesības pieprasīt Profila dzēšanu un Līguma izbeigšanu, iesniedzot
AgroPlatformai attiecīgu iesniegumu. Ja Klients līdz grozījumu spēkā stāšanās brīdim nav iesniedzis iesniegumu par Profila
dzēšanu un Līguma izbeigšanu, tad uzskatāms, ka Klients ir piekritis izdarītajiem grozījumiem.
12.3. Informācija par jebkuriem grozījumiem pirms to spēkā stāšanās Klientiem tiek nodrošināta Platformā. Papildus
informāciju par grozījumiem Klients var saņemt, zvanot AgroPlatformas informācijas dienestam (tālruņa numurs
+37127012190).

13. Pušu paziņojumi
13.1. AgroPlatforma, ciktāl Noteikumos un Līgumā nav noteikts citādi, ir tiesīga sazināties ar Klientu un Lietotāju šādā veidā:
13.1.1. nosūtot īsziņu vai zvanot uz Iesniegumā vai Līgumā norādīto tālruņa numuru;
13.1.2. zvanot uz citiem Klienta vai Lietotāja norādītajiem tālruņa numuriem;
13.1.3. nosūtot e-pasta vēstuli uz Iesniegumā vai Līgumā norādīto e-pasta adresi;
13.1.4. nosūtot ierakstītu vēstuli uz Iesniegumā vai Līgumā norādītu adresi vai pēc AgroPlatformas ieskatiem uz citu
tai zināmu Klienta vai Lietotāja adresi.
13.2. Klients un Lietotājs, ciktāl Noteikumos un Līgumā nav noteikts citādi, ir tiesīgs sazināties ar AgroPlatformu:
13.2.1. nosūtot rakstveidā sagatavotus dokumentus ierakstīta sūtījuma veidā uz sūtījuma izsūtīšanas brīdī Platformā
norādīto AgroPlatformas adresi;
13.2.2. nosūtot elektroniski sagatavotus dokumentus, tos augšupielādējot Platformā vai nosūtot uz AgroPlatformas epasta adresi, kas norādīta Platformā;
13.2.3. zvanot uz Platformā norādītu AgroPlatformas tālruņa numuru.
13.3. Pa pastu nosūtīts ierakstīts sūtījums ir uzskatāms par saņemtu 5. (piektajā) dienā pēc nodošanas pasta iestādē
nosūtīšanai uz attiecīgo adresi. Pa e-pastu vai caur Platformu nosūtīts dokuments ir uzskatāms par saņemtu nākamajā
darba dienā pēc nosūtīšanas.

14. Citi noteikumi
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14.1. Visām tiesiskajām attiecībām, kas izriet no Līguma, ir piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
14.2. Pušu strīdus saistībā ar Platformas lietošanu, Noteikumiem un Līgumu izšķirs Latvijas Republikas tiesa saskaņā ar
Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
14.3. Ja Līgums tiek noslēgts rakstveidā, lietošanas noteikumi tiek noformēts divos identiskos eksemplāros latviešu valodā
ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens eksemplārs paliek Klientam, bet otrs AgroPlatformai.

15. Cenrādis
15.1. Par saņemtajiem Pakalpojumiem Klients maksā AgroPlatformai atlīdzību pēc šāda cenrāža:
Pakalpojuma pozīcija

Cena (EUR bez PVN)

Reģistrācija

Bezmaksas

Konta apkalpošanas gada maksa

Bezmaksas

Komisija par graudu pārdošanas darījumu 2018.gadā

0.00 EUR / tonna

Komisija par graudu pārdošanas darījumu 2019.gadā

0.25..0..50 EUR / tonna

Biržas cenas reālajā laikā

200 EUR / gadā

Darījumu apdrošināšana

Pēc pieprasījuma

Bannera izvietošana

Pēc pieprasījuma

AgroPlatformas vārdā:

Klienta vārdā:

_____________________________

_____________________________

Juris Kazulis, valdes loceklis

Ivars Demo, Valdes loceklis
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