
 

 
Līgums Nr. 4-1/___/ ___ 

 
Par pārskata par darbībām ar ķīmiskām vielām un maisījumiem iesniegšanu,  

izmantojot Vienotas vides informācijas sistēmu 
 

20__.gada ______________                                                               Rīgā 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.50103237791 (turpmāk tekstā – LVĢMC), tās Klientu apkalpošanas 

daļas vadītājas Danutes Šneideres-Dumbergas personā, kura rīkojas saskaņā ar valdes pilnvarojumu 
(2016.gada 25.oktobra pilnvara Nr.1-2/51), no vienas puses, un  
 
___________________________________________________________________________ 

(uzņēmuma nosaukums) 
reģistrācijas Nr.______________________________,  
 
juridiskā adrese: _______________________________________________________________,  
 
kuras vārdā uz ___________________________________________________ pamata rīkojas, 

(statūtu vai pilnvaras Nr., izdošanas datums) 
__________________________________________________________________________, 

(amats, vārds, uzvārds) 
(turpmāk tekstā – Klients), no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi saukta Puse (Puses), noslēdz 

šādu līgumu: 
1. Līgumā lietoto terminu skaidrojums 

 
1.1. Pārskats par darbībām ar ķīmiskām vielām un maisījumiem (turpmāk – Pārskats) - 
elektroniski dati, kas iesniegti, izmantojot Vienotas vides informācijas sistēmas (turpmāk tekstā – 
VVIS) funkcionalitāti, un kuri satur datus atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra 
noteikumiem Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datu bāze”. 
1.2. Lietotājs – klienta noteikta fiziskā persona, kurai ir piešķirtas tiesības izmantot VVIS. 
1.3. Autentificēšana – procedūra, kas nodrošina lietotāja identitātes pārbaudi. 
1.4. Lietotāja identifikators – zīmju virkne lietotāja atpazīšanai VVIS. 
1.5. Parole – zīmju virkne, kas ir zināma tikai lietotājam un kas tiek izmantota lietotāja 

autentificēšanai VVIS. 
2. Līguma priekšmets 

2.1. Šajā Līgumā Puses vienojas par kārtību, kādā Klients iesniedz pārskatu par darbībām ar 

ķīmiskajām vielām un maisījumiem, izmantojot VVIS funkcionalitāti.  
2.2. Klients, izmantojot VVIS funkcionalitāti, iesniedz pārskatu par darbībām ar ķīmiskām vielām un 

maisījumiem šādā kārtībā: 
2.2.1. LVĢMC mājas lapā internetā www.lvgmc.lv piekļūst sadaļai "Vide → Pārskatu ievadīšana". 
2.2.2. autentificējas darbam ar VVIS; 
2.2.3. veic pārskata par darbībām ar ķīmiskām vielām un maisījumiem aizpildīšanu un iesniegšanu 

LVĢMC atbilstoši VVIS dotajām iespējām. 
2.3.Lai tiktu nodrošināta reģistrācija Vienotās vides informācijas sistēmā Klients iesniedz LVĢMC 

aizpildītu pieprasījuma veidlapu Vienotās vides informācijas sistēmas (VVIS) lietošanas noformēšanai, 

kura pievienota šim Līgumam kā pielikums. 
 

3. Pušu tiesības un pienākumi 
3.1.  LVĢMC apņemas: 
3.1.1. nodrošināt lietotājam pieeju VVIS un šīs sistēmas lietotāja rokasgrāmatai LVĢMC mājas lapā 

internetā www.lvgmc.lv ; 
3.1.2. izsniegt lietotājam VVIS izmantošanai nepieciešamo identifikatoru un paroli, nosūtot to 

klientam uz norādīto e – pasta adresi; 
3.1.3. nodrošināt lietotājam iespēju izmantot VVIS pēc lietotāja veiksmīgas autentificēšanas; 
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3.1.4. informēt Klientu par VVIS jaunumiem un plānotajiem darbības pārtraukumiem, izmantojot 

LVĢMC interneta mājas lapu; 
3.1.5. liegt iespēju lietotājam pieslēgties VVIS kā Klienta pārstāvim pēc Klienta iesniegumā norādītā 

lietotāja tiesību beigu datuma; 
3.1.6. lauzt šo līgumu un pārtraukt piekļuvi VVIS pēc Klienta rakstiska pieprasījuma. 
3.2.  LVĢMC ir tiesības: 
3.2.1. vienpusēji atkāpties no līguma, vienu mēnesi iepriekš nosūtot Klientam rakstisku paziņojumu; 
3.2.2. bloķēt lietotāja pieeju VVIS, ja trīs reizes pēc kārtas tika ievadīta nepareiza šī lietotāja parole. 
3.3.  Klients apņemas: 
3.3.1. nodrošināt VVIS izmantošanai nepieciešamo identifikatoru un paroļu saglabāšanu un 

slepenību, kā arī periodisku paroļu nomaiņu (ne retāk kā reizi 1 gadā). Ja lietotāja parole ir 

kļuvusi zināma trešajai personai, nekavējoties pieslēgties VVIS un nomainīt paroli; 
3.3.2. nodrošināt Klienta iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adrešu funkcionēšanu un spēju 

saņemt VVIS sūtītos paziņojumus; 
3.3.3. nekavējoties paziņot par grūtībām, kas radušās VVIS izmantošanas gaitā, nosūtot iesniegumu 

uz elektroniskā pasta adresi: atbalsts@lvgmc.lv, vēstules nosaukumā (ailē “Subject”) norādot 
pēc iespējas precīzāku vēstules tekstā iekļautās informācijas aprakstu. 

3.4.  Klientam ir tiesības: 
3.4.1. veikt izmaiņas lietotāju sarakstā, to pilnvarās vai citos datos, izmantojot VVIS iespējas; 
3.4.2. lauzt šo līgumu, vismaz vienu mēnesi iepriekš iesniedzot LVĢMC rakstisku pieprasījumu vai 

izmantojot VVIS iespējas, elektroniski parakstītu pieprasījumu.  
 

4. Pušu atbildība 
4.1. LVĢMC neatbild par iespējamām neprecizitātēm un kļūdām Klienta iesniegtajā pārskatā, ja tās 

nav radušās LVĢMC vainas dēļ. 
4.2. LVĢMC neatbild par zaudējumiem, kas radušies Klientam, ja Klienta neuzmanības vai tīšas 

darbības rezultātā personas bez pilnvaras ir ieguvušas iespēju nesankcionēti izmantot VVIS. 
4.3.  LVĢMC neatbild par neplānotajiem pārtraukumiem VVIS darbībā, ja tie radušies sakaru 

traucējumu vai citu tehnisko iemeslu dēļ. 
4.4.  Klients atbild par patiesu datu norādīšanu pārskatā un tā iesniegšanu normatīvajos aktos 

noteiktajos termiņos. 
4.5.  Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju līgumā noteikto saistību neizpildi, ja šāda 

neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā. Nepārvaramas varas apstākļi 

ir negadījumi, kuru nebija iespējams paredzēt un kuri izriet ārpus pušu kontroles un atbildības: 

dabas katastrofas, ugunsnelaime, citas stihiskas nelaimes, sociālie konflikti, kara darbība, Latvijas 

valsts varas un pārvaldes institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un 
norādījumi, kas ir saistoši Pusēm. 

4.6.  Puse, kuras līgumsaistību izpildi ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, bez kavēšanās informē 

par to otru Pusi piecu darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās kā arī paziņojumam pievieno 

apstiprinājumu, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu 

un raksturojumu. 
4.7.  Puses tiek atbrīvotas no atbildības tikai par to laiku, kurā pastāv nepārvaramas varas apstākļi. Ja 

šie apstākļi turpinās ilgāk par diviem mēnešiem, katrai līdzējai Pusei ir tiesības atteikties no šī 

Līguma izpildes sakarā ar tā izpildīšanas neiespējamību. 
4.8.  Visas tiesiskās attiecības, kas izriet no šī Līguma, bet nav šajā Līgumā minētas, tiek regulētas 

saskaņā Latvijas normatīvajiem aktiem. 
 

5. Līguma spēkā esamība un grozījumi 
5.1.  Līgums stājas spēkā brīdī, kad to ir parakstījušas abas Puses. 
5.2.  LVĢMC un Klienta noslēgto Līgumu uzskata par izbeigtu ar datumu, kas norādīts Klienta 

rakstiskā vai, izmantojot VVIS iespējas, elektroniski parakstītā pieprasījumā. Ja LVĢMC un 
Klienta noslēgtais Līgums tiek lauzts pēc LVĢMC iniciatīvas, tad Līgumu uzskata par izbeigtu ar 
datumu, kas norādīts LVĢMC paziņojumā par atkāpšanos no Līguma. 

5.3.  Šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie ir noformēti rakstveidā un ja tos ir 

parakstījušas abas puses. 
5.4.  Līgums apspriežams un tam piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Puses vienojas, ka visi 

strīdi un domstarpības tiks risinātas savstarpējo pārrunu ceļā. Ja abpusēja vienošanās netiks 
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panākta, Puses vienojas, ka jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar 

tās pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos paredzētajā kārtībā. 
5.5.  Šis Līgums ir sastādīts uz 3 (trīs) lapām un pielikuma 1 (viena) lapas, divos eksemplāros latviešu 

valodā ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens tiek nodots LVĢMC, otrs - Klientam. 
 

6. Pušu adreses un rekvizīti 

Pasūtītājs: Klients: 
VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” 
 

_____________________________ 

Juridiskā adrese:  

Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019 

Juridiskā adrese:  

______________________________ 

Pasta adrese:  
Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019 

Pasta adrese:  
_______________________________ 

Vienotais reģ.Nr.50103237791 Vienotais reģ.Nr.___________________ 

Norēķinu rekvizīti: 
Nordea Bank AB Latvijas filiāle 
Kods:  NDEALV2X 
Konts: LV48NDEA0000082360836 
 
 

Norēķinu rekvizīti: 
_________________________________ 
Kods:  ___________________________ 
Konts: ___________________________ 
 
 
 

 
________________________________ 
D.Šneidere-Dumberga 

 
_________________________________ 
________________ 
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