
Adobe Vispārīgo lietošanas noteikumu Programmatūras noteikumi 

Pēdējās izmaiņas veiktas 2015. gada 1. jūnijā. Tās pilnībā aizstāj dokumenta 2015. gada 7. aprīļa versiju. 

Šie noteikumi regulē Jūsu Pakalpojumos iekļautās Programmatūras lietošanu (piemēram, Creative Cloud 
aplikāciju lietošanu Creative Cloud dalības ietvaros). Šie noteikumi ir ietverti Adobe Vispārīgajos lietošanas 
noteikumos (turpmāk tekstā kopā – „Vispārīgie noteikumi”). Šeit nedefinētajiem terminiem ar lielo sākumburtu 
ir tāda pati nozīme kā terminiem, kas definēti Vispārīgajos noteikumos. Programmatūra ir licencēta, nevis 
pārdota, tikai saskaņā ar šiem noteikumiem. Ja Jūs esat ar mums vienojies citādi par konkrētu Programmatūru, 
minētās vienošanās noteikumiem ir priekšroka, ciktāl tie ir pretrunā ar šiem noteikumiem.  

1. Programmatūras lietošana. 

1.1 Abonētā programmatūras licence. 

Ja mēs nodrošinām Jūs ar Programmatūru, kad abonējat Pakalpojumu lietošanu, piešķiram Jums neekskluzīvu 
licenci Programmatūras uzstādīšanai un lietošanai, ja ievērojat šos noteikumus: a) Teritorijā; b) tik ilgi, kamēr 
Jūsu abonements ir derīgs un c) saskaņā ar šiem noteikumiem un saistīto dokumentāciju, kas pievienota 
Programmatūrai. „Teritorija” ir visa pasaule, izņemot jebkuru valsti, kurai ASV noteikušas embargo, un valstis, 
kurās Jums aizliegts lietot Programmatūru vai Pakalpojumus. Varat aktivizēt Programmatūru divās ierīcēs (vai 
virtuālajās mašīnās) reizē, ja šīs aktivizācijas ir saistītas ar vienu un to pašu Adobe identitāti tai pašai personai, ja 
vien citādi nav norādīts http://www.adobe.com/go/activation_lv. Tomēr Jums nav tiesību Programmatūru šajās 
ierīcēs lietot vienlaicīgi. 

1.2 Programmatūras licence saistībā ar ierīcēm. Ja esat iegādājies Programmatūras licenci noteiktam ierīču vai 
virtuālo mašīnu skaitam (piemēram, esat iegādājies Creative Cloud izglītībai), piemēro šo 1.2. punktu. 

a) Licence. Ja ievērojat šos noteikumus un licences prasības, kas minētas Programmatūrai pievienotajā 
dokumentācijā, piešķiram Jums neekskluzīvu licenci Programmatūras uzstādīšanai un lietošanai: 1) Teritorijā; 
2) licences derīguma laikā; 3) licences apjoma robežās un 4) saskaņā ar šiem noteikumiem un saistīto 
dokumentāciju, kas pievienota Programmatūrai. 

b) Izplatīšana no servera. Ja to atļauj licences dokuments, kas noslēgts starp mums un Jums, Jums ir tiesības 
kopēt Programmatūras attēlu datora failu serverī savā iekštīklā, lai lejupielādētu un uzstādītu Programmatūru tā 
paša iekštīkla datoros. „Iekštīkls” ir privāts, Jūsu īpašumā esošs datoru tīkls, kam varat piekļūt Jūs un Jūsu 
norīkotie darbinieki un apakšuzņēmēji. Iekštīkls neietver interneta daļas, tīkla kopienas, kas pieejamas 
piegādātājiem, mazumtirgotājiem vai pakalpojumu sniedzējiem, vai tīkla kopienas, kas publiski pieejamas 
(piemēram, grupas, kas darbojas uz dalības vai abonēšanas pamata, asociācijas un citas līdzīgas organizācijas). 

1.3 Vispārīgā licence. Ja Programmatūru nodrošina Pakalpojumu ietvaros bez ierobežojumiem attiecībā uz 
abonēšanu vai ierīču skaitu un ja ievērojat šos noteikumus, mēs Jums piešķiram neekskluzīvu licenci 
Programmatūras uzstādīšanai un lietošanai a) Teritorijā; b) lai varētu lietot un piekļūt Pakalpojumiem; un 
c) saskaņā ar šiem noteikumiem un saistīto dokumentāciju, kas pievienota Programmatūrai. 

1.4 Programmatūras izstrādes komplekts. Ja Programmatūra ietver programmatūras izstrādes komplektu 
(turpmāk tekstā – „SDK”), kas neatsaucas uz citu licences nolīgumu, varat lietot minēto SDK tādu 
lietojumprogrammu izstrādei, kas ir sadarbspējīgas ar Programmatūru (turpmāk tekstā – „Izstrādātāja 
lietojumprogramma”). SDK var ietvert īstenošanas piemēru pirmkodu (turpmāk tekstā – „Parauga kods”), 
izpildlaika sastāvdaļas vai bibliotēkas, kuras var iekļaut Izstrādātāja lietojumprogrammā, lai varētu nodrošināt 
pareizu sadarbspēju ar Programmatūru. Jūs varat lietot SDK tikai Izstrādātāja lietojumprogrammu iekšējai 
izstrādei un varat izplatīt tālāk parauga kodu, izpildlaikus un bibliotēkas, kas iekļautas SDK, tikai gadījumos, kad 
tas nepieciešams SDK pareizai īstenošanai Izstrādātāja lietojumprogrammā. Jūs piekrītat neizvirzīt pret mums 
pretenzijas par jebkuriem zaudējumiem, bojājumiem, prasījumiem vai tiesas procesiem, tostarp juristu 
honorāriem, kas izriet no jebkuras Izstrādātāja lietojumprogrammas vai Jūsu lietotā SDK. Jebkuram atsevišķam 
licences nolīgumam par SDK ir augstāks spēks nekā šai sadaļai. 
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1.5 Ierobežojumi un prasības. 

a) Īpašumtiesību paziņojumi. Jums jānodrošina, ka jebkura Jūsu sagatavotā atļautā Programmatūras kopijai 
satur tās pašas piezīmes par autortiesībām un citus paziņojumus par īpašumtiesībām, kādi ir uz Programmatūras 
vai Programmatūrā. 

b) Ierobežojumi. Ciktāl šajos noteikumos nav noteikts pretējais, Jūs nedrīkstat: 

1) pārveidot, pārnest, pielāgot vai tulkot Programmatūru; 

2) atgriezeniski izstrādāt, nedekompilēt, demontēt vai kā citādi mēģināt atklāt programmatūras pirmkodu; 

3) izmantot vai piedāvāt šo Programmatūru saistībā ar pakalpojumu biroja darbību; 

4) uzglabāt vai straumēt Programmatūru vai atļaut jebkurai personai piekļūt Programmatūrai, izmantojot 
internetu, vai citādi attālināti piekļūt Programmatūrai; 

5) i) neievērot tehnoloģiskos pasākumus, kas paredzēti, lai kontrolētu piekļuvi Programmatūrai vai ii) izstrādāt, 
izplatīt vai lietot kopā ar Programmatūru produktus, kas neievēro šos tehnoloģiskos pasākumus; 

6) izīrēt, iznomāt, pārdot, nodot ar licenci, piešķirt vai nodot savas tiesības saistībā ar Programmatūru vai atļaut 
kopēt kādu Programmatūras daļu uz citai personai piederošas ierīces. Ja iegādājaties Creative Cloud grupai vai 
Creative Cloud izglītībai (nosauktam lietotājam), varat noteikt sēdvietas saskaņā ar piemērojamajiem 
dokumentiem; vai 

7) lieto Programmatūru darbībām, kuras nav uzsākusi persona (piem., automatizēta servera apstrāde). 

1.6 Teritorija. Ja iegādājaties vairāk nekā vienu Programmatūras licenci, Jūs nedrīkstat uzstādīt vai izmantot 
Programmatūru ārpus valsts, kurā nopirkta licence, izņemot gadījumus, kad citādi ir atļauts mūsu apjoma 
licencēšanas programmā, kurā Jūs esat iesaistījies. Ja dzīvojat Eiropas Ekonomikas zonā, „valsts” ir Eiropas 
Ekonomikas zona. Mēs varam izbeigt šeit piešķirtās licences darbību vai apturēt Creative Cloud abonementu vai 
piekļuvi Pakalpojumiem, ja konstatējam, ka lietojat Programmatūru vai Pakalpojumus, neievērojot šīs sadaļas 
prasības. 

1.7 Aktivizēšana. 

Programmatūra var prasīt, lai veicat noteiktus pasākumus, aktivizējot Programmatūru vai apstiprinot 
abonementu. Ja Jūs neaktivizēsiet vai nereģistrēsiet Programmatūru un neapstiprināsiet abonementu vai ja 
konstatēsim krāpniecisku vai neatļautu Programmatūras lietošanu, var tikt ierobežotas Programmatūras funkcijas 
un sadarbspēja vai izbeigts vai apturēts abonements. 

1.8 Atjauninājumi. 

Programmatūra reizēm var automātiski lejupielādēt un instalēt „Adobe” atjauninājumus. Šie atjauninājumi var 
būt kļūmju labojumi, jaunas funkcijas vai jaunas versijas. Lietojot programmatūru, Jūs piekrītat saņemt šos 
atjauninājumus no „Adobe”. 

2. Īpaši noteikumi Programmatūrai. 

Šī sadaļa attiecas uz īpašu Programmatūru un sastāvdaļām. Ja rodas kāda pretruna starp šo sadaļu un citām 
sadaļām, šai sadaļai ir augstāks spēks saistībā ar attiecīgo Programmatūru vai sastāvdaļām. 

2.1 Fontu Programmatūra. Ja Programmatūrā ietilpst fontu programmatūra (izņemot fontiem, kas pieejami 
Typekit un ko regulē tā Papildu noteikumi): 

a) Jums ir tiesības nodot Jūsu konkrētajā datnē lietoto(-os) fontu(-us) komerciālam kopēšanas vai citu 
pakalpojumu birojam, un pakalpojumu birojs var izmantot fontu(-us), lai apstrādātu Jūsu datni, ar nosacījumu, ka 
šim birojam ir derīga licence lietot šo konkrēto fontu programmatūru; 
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b) Jūs varat iegult fontu programmatūras kopijas tās elektroniskajos dokumentos nolūkā izdrukāt, apskatīt un 
rediģēt dokumentu. Nevienas citas iegulšanas tiesības netiek ietvertas vai piešķirtas ar šo licenci; 

c) Izņēmums no iepriekš minētā ir fonti, kas uzskaitīti http://www.adobe.com/go/restricted_fonts_lv un ir iekļauti 
Programmatūrā tikai, lai darbotos Programmatūras lietotāja saskarne, nevis lai tos iekļautu jebkādos izejas failos. 
Minētie fonti nav licencēti saskaņā ar šo 2.1. punktu. Jūs nedrīkstat kopēt, pārvietot, aktivizēt vai lietot minētos 
fontus vai atļaut tos kopēt, pārvietot, aktivizēt vai lietot nevienam fontu pārvaldības rīkam nevienā 
programmatūras lietojumprogrammā, programmā vai failā vai ar tā palīdzību, kā vien Programmatūrā; 

d) Atvērtā koda fonti. Daži fonti, ko kopā ar Programmatūru izplata Adobe, var būt atvērtā koda fonti. Šo atklātā 
koda fontu lietošanu regulēs piemērojamie licences noteikumi, kas pieejami vietnē 
http://www.adobe.com/go/font_licensing_lv. 

2.2 After Effects nodrošinājuma vadības programma. Ja Programmatūra ietver pilnu Adobe After Effects versiju, 
Jūs varat instalēt neierobežotu skaitu Nodrošinājuma vadības programmu uz Datoriem savā Iekštīklā, kas ietver 
vismaz vienu ierīci, uz kuras ir instalēta Adobe After Effects programmatūras pilnā versija. Termins 
„Nodrošinājuma vadības programma” nozīmē Programmatūras instalējamo daļu, kas ļauj nodrošināt After Effects 
projektus, bet kas nevar tikt lietota, lai radītu vai modificētu projektus, un neietver pilnu After Effects lietotāja 
saskarni. 

2.3 Acrobat. Ja Programmatūra ietver Acrobat Standard, Acrobat Pro, Acrobat Suite vai noteiktas šo programmu 
iespējas, piemēro šo 2.3.punktu. 

a) Programmatūra var ietvert aktivizācijas tehnoloģiju, kas ļauj aktivizēt PDF dokumentus ar noteiktām 
raksturpazīmēm, izmantojot ciparu akreditācijas datus, kas atrodas Programmatūrā („Atslēga”). Jūs nedrīkstat 
piekļūt, mēģināt piekļūt, kontrolēt, atspējot, izdzēst, lietot vai izplatīt Atslēgu jebkurā nolūkā. 

b) Ciparsertifikāti. Ciparsertifikātus var izsniegt trešo pušu sertifikācijas iestādes, tostarp Adobe Certified 
Document Services (CDS) tirgotāji, Adobe Approved Trust List tirgotāji (turpmāk tekstā kopā – „Sertifikācijas 
iestādes”), vai tie var būt pašu parakstīti. Jūs un Sertifikācijas iestāde esat atbildīgi par ciparsertifikātu iegādi, 
izmantošanu un paļaušanos uz tiem. Vienīgi Jūs esat atbildīgs par lēmumu paļauties vai nepaļauties uz 
sertifikātu. Ja vien Sertifikācijas iestāde Jums nav izsniegusi atsevišķu rakstisku garantiju, Jūs lietojat 
ciparsertifikātus, pilnībā uzņemoties risku. Jūs neizvirzīsiet pret Adobe nekādu un visu atbildību, zaudējumus, 
darbības, bojājumus vai prasījumus (tostarp visus pamatotos izdevumus, izmaksas un juristu honorārus), 
kas izriet no Jūsu lietojuma vai jebkuras paļaušanās uz jebkuru digitālo sertifikātu vai Sertifikācijas iestādi vai ir 
saistīti ar to. 

2.4 Adobe Runtime. Ja Programmatūra ietver Adobe AIR, Adobe Flash Player, Shockwave Player vai Authorware 
Player (turpmāk tekstā kopā – „Adobe Runtime”), piemēro šo 2.4. punktu. 

a) Adobe Runtime ierobežojumi. Jūs nedrīkstat lietot Adobe Runtimes jebkurā ierīcē, kas nav personālais 
dators, vai kopā ar jebkādu operētājsistēmas iegulto vai ierīces versiju. Lai novērstu šaubas, tikai kā piemērs 
jānorāda, ka Jūs nedrīkstat lietot Adobe Runtimes jebkādās: (1) mobilajās ierīcēs, televizora pierīcēs (STB), rokas 
ierīcēs, tālruņos, spēļu konsolēs, televizoros, DVD atskaņotājos, mediju centros (izņemot ar Windows XP Media 
Center Edition un tai sekojošās operētājsistēmas), elektroniskajos ziņojumu dēļos un citos ciparu informācijas 
attēlotājos, interneta ierīcēs vai citās ierīcēs ar Interneta pieslēgumu, personālajos digitālajos palīgos (PDA), 
medicīniskās ierīcēs, bankomātos, telemātikas ierīcēs, spēļu automātos, sadzīves automatizācijas sistēmās, sakaru 
automātos, tālvadības ierīcēs vai jebkādā citā patērētājiem paredzētā elektroniskajā ierīcē, (2) mobilajās 
(ar operatoru), kabeļu, satelīta vai televīzijas sistēmās vai (3) citās slēgtas sistēmas ierīcēs. Papildu informācija par 
Adobe Runtimes licencēšanu ir pieejama http://www.adobe.com/go/licensing_lv. 

b) Adobe Runtime izplatīšana. Jūs nedrīkstat izplatīt Adobe Runtime, izņemot kā izstrādātāja 
lietojumprogrammas pilnībā integrētu daļu, kas izveidota, izmantojot Programmatūru, tostarp utilītprogrammas, 
kas nodrošinātas kopā ar Programmatūru, piemēram, kā tādas lietojumprogrammas daļa, kas iekļauta paketē, lai 
darbotos ar Apple iOS vai Android™ operētājsistēmām. Iegūtā izejas faila vai izstrādātāja lietojumprogrammas 
izplatīšanai ierīcē, kas nav personālais dators, Jums jāsaņem licences, par kurām var būt jāmaksā papildus. 
Vienīgi Jūsu atbildība ir saņemt licences ierīcēm, kas nav personālie datori, un samaksāt attiecīgās maksas; mēs 
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nepiešķiram licenci saskaņā ar šiem noteikumiem nevienai trešās personas tehnoloģijai, lai darbinātu izstrādātāja 
lietojumprogrammas vai izejas failus ierīcēs, kas nav personālie datori. Izņemot tiktāl, cik tas nepārprotami 
pateikts šajā sadaļā, Jūs nedrīkstat izplatīt Adobe Runtime. 

2.5 Contribute Publishing Services. Saskaņā ar Contribute Publishing Services programmatūras gala lietotāja 
licences nolīgumu, kas pievienots Programmatūrai, Jūs nedrīkstat pieslēgties Contribute Publishing Services 
programmatūrai, ja neesat iegādājies licenci pieslēgumam Contribute Publishing Services programmatūrai katrai 
personai, kas var pieslēgties Contribute Publishing Services programmatūrai. Tomēr Adobe Contribute 
programmatūras izmēģinājuma versijas drīkst uzstādīt un pieslēgt Contribute Publishing Services 
programmatūrai saskaņā ar Contribute Publishing Services programmatūras gala lietotāja licences līgumu. 

2.6 Adobe Presenter. Ja Programmatūra satur Adobe Presenter un Jūs instalējat vai lietojat Adobe Connect 
pievienojumprogrammu saistībā ar Programmatūras lietošanu, Jūs drīkstat instalēt Adobe Connect 
pievienojumprogrammu vienīgi uz galddatora, un Jūs nedrīkstat instalēt Adobe pievienojumprogrammu uz 
jebkura produkta, kas nav personālā datora produkts, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tīmekļa šaurlietojuma 
ierīci, televizora pierīci (STB), rokas, telefona vai tīmekļa paliktņa ierīci. Turklāt Jums ir tiesības Programmatūras 
daļu, kas ir iegulta prezentācijā, informācijā vai saturā, kas radīts un veidots, izmantojot Programmatūru („Adobe 
Presenter Run-Time”) izmantot vienīgi kopā ar prezentāciju, informāciju vai saturu, kurā tā ir iegulta. Jūs 
nedrīkstat lietot un Jums jāpanāk, lai citi šīs prezentācijas, informācijas vai satura licences saņēmēji nelieto Adobe 
Presenter Run-Time citādi, kā tas ir iegults šajā prezentācijā, informācijā vai saturā. Turklāt, Jūs nedrīkstat un 
Jums jāpanāk, lai citi šīs prezentācijas, informācijas vai satura licences saņēmēji nemodificētu, nedekompilētu vai 
nedemontētu Adobe Presenter Run-Time. 

2.7 Flash Builder ar LiveCycle Data Services datu pārvaldības bibliotēku. Adobe Flash Builder var ietvert 
fds.swc bibliotēku. Jūs nedrīkstat lietot fds.swc nekādiem citiem nolūkiem, kā tikai datu pārvaldības spēju 
nodrošināšanai klienta pusē un kā izejas failu programmatūrā, kuru izstrādājat, ievērojot šādas prasības. Jūs 
nedrīkstat a) lietot fds.swc, lai iespējotu asociācijas vai bezsaistes spējas programmatūrā, vai b) iekļaut fds.swc 
kādā programmatūrā, kas ir līdzīga Adobe LiveCycle Data Services vai BlazeDS. Ja vēlaties darīt kaut ko no 
minētā, Jums jāpieprasa mums atsevišķa licence. 

2.8 Digital Publishing Suite („DPS”) un InDesign. Ja Programmatūra satur noteiktas sastāvdaļas, kas paredzētas 
darbam ar vai piekļuvei DPS pakalpojumiem (turpmāk tekstā – „DPS Desktop Tools”), Jūs drīkstat uzstādīt un 
lietot DPS Desktop Tools tikai, lai a) izveidotu vai radītu saturu, kas attēlojams Content Viewer (kā definēts 
lietošanas noteikumos, kas attiecas uz DPS; atsauces uz saturu ir apzīmētas kā „Izvade”); b) novērtētu un testētu 
Izvadi; vai c) piekļūtu un lietotu DPS, ja tie ir pieejami. Izņemot gadījumus, kad tas ir nepārprotami atļauts šajā 
2.8. punktā, Jūs nedrīkstat attēlot, izplatīt, pārveidot vai publiski izpildīt DPS Desktop Tools. 

3. Ar jurisdikciju saistīti noteikumi. 

Šī sadaļa attiecas uz konkrētām jurisdikcijām. Ja rodas kāda pretruna starp šo sadaļu un citām sadaļām, šai 
sadaļai ir augstāks spēks saistībā ar attiecīgo jurisdikciju. 

3.1 Jaunzēlande. Jaunzēlandes patērētājiem, kuri iegādājas Programmatūru personīgai, vietējai vai 
mājsaimniecības lietošanai (nekomerciālā nolūkā), šis līgums ir pakļauts Patērētāju garantiju likumam. 

3.2 Eiropas Ekonomikas zona. 

a) Garantija. Ja esat iegādājušies Programmatūru Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ), Jūs parasti uzturaties EEZ un 
Jūs esat patērētājs (tas nozīmē, ka Jūs lietojat Programmatūru personiskiem, nevis ar uzņēmējdarbību saistītiem 
mērķiem), tad Jūsu Programmatūras garantijas periods ir Jūsu abonementa ilgums. Mūsu kopējā atbildība 
attiecībā uz jebkuru garantijas prasību un Jūsu vienīgā un ekskluzīvā kompensācija saskaņā ar jebkuru garantiju 
aprobežosies, pēc mūsu ieskatiem, ar atbalstu mūsu Programmatūrai, pamatojoties uz garantijas prasību, 
Programmatūras nomaiņu vai, ja atbalsts vai nomaiņa praksē nebūs iespējama, ar iepriekš samaksātās un 
neizmantotās abonēšanas maksas atmaksājumu, proporcionāli konkrētajai Programmatūrai. Turklāt, kaut arī šie 
noteikumi attiecas uz jebkuru zaudējumu atlīdzināšanas prasību, ko iesniedzat saistībā ar savu Programmatūras 
lietojumu, mēs būsim atbildīgi par tiešajiem zaudējumiem, kas būs pamatoti paredzami gadījumā, ja mēs 



pārkāpsim šo nolīgumu. Jums būtu jāveic visi saprātīgie pasākumi, lai izvairītos no kaitējuma vai to samazinātu, 
jo īpaši veicot Programmatūras un tās datora datu dublējuma kopijas. 

b) Dekompilācija. Neviens šo noteikumu punkts neierobežo nekādas tādas neatņemamas tiesības dekompilēt 
Programmatūru, kas Jums var būt piešķirtas saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Piemēram, ja atrodaties Eiropas 
Savienībā (ES), Jums saistošajos normatīvajos aktos var būt tiesības dekompilēt Programmatūru, ja tas ir 
nepieciešams, lai nodrošinātu Programmatūras savietojamību ar citu programmu un ja mēs neesam snieguši 
šādu informāciju. Šādā situācijā Jums vispirms rakstveidā jālūdz mūs sniegt savietojamības nodrošināšanai 
nepieciešamo informāciju. Turklāt šādu dekompilēšanu varat veikt tikai Jūs vai kāds cits, kuram ir tiesības jūsu 
vārdā lietot programmatūras kopiju. Mums pirms šādas informācijas sniegšanas ir tiesības noteikt pamatotus 
nosacījumus. Informāciju, ko esam snieguši vai ko esat ieguvis, Jūs drīkstat lietot tikai šajā punktā minētajam 
nolūkam. Jūs nedrīkstat izpaust šo informāciju trešām personām vai lietot to tā, ka tiek pārkāptas mūsu 
autortiesības vai kāda mūsu licences devēja autortiesības. 

3.3 Austrālija. Ja esat ieguvis Programmatūru Austrālijā, piemēro turpmāk minētos noteikumus, neraugoties ne 
uz ko pretēju šajos noteikumos: 

PAZIŅOJUMS PATĒRĒTĀJIEM AUSTRĀLIJĀ 

Mūsu precēm ir garantija, kas nav izslēdzama saskaņā ar Austrālijas Patērētāju likumu. Jums ir tiesības 
uz nomaiņu vai atmaksājumu, ja rodas būtisks bojājums, un uz kompensāciju, ja rodas kādi citi saprātīgi 
paredzami zaudējumi vai bojājumi. Jums ir arī tiesības uz preču remontu vai nomaiņu, ja preces neatbilst 
kvalitātes prasībām, bet šī neatbilstība nesasniedz būtiska bojājuma līmeni. 

4. Paziņojums ASV valdības gala lietotājiem. 

Attiecībā uz ASV valdības iepirkumiem Programmatūra ir komerciāla datoru programmatūra, kā definēts FAR 
12.212, un uz to attiecas ierobežotas tiesības, kā definēts FAR 52.227-19. sadaļā „Komerciāla datoru 
programmatūra – ierobežotas tiesības” un DFARS 227.7202, „Tiesības uz komerciālu datoru programmatūru vai 
komerciālas datoru programmatūras dokumentāciju”, ja attiecināms, un jebkuros turpmākos noteikumos. 
Jebkurai Programmatūras lietošanai, pārveidošanai, reproducēšanai, izdošanai, izpildīšanai, attēlošanai vai 
izpaušanai, ko veic ASV valdība, ir jābūt saskaņā ar licences tiesībām un šajos noteikumos minētajiem 
ierobežojumiem. 

5. Trešo personu paziņojumi. 

5.1 Trešo personu programmatūra. Programmatūra var saturēt trešās personas programmatūru saskaņā ar 
papildu noteikumiem, kas pieejami vietnē http://www.adobe.com/go/thirdparty_lv. 

5.2 AVC IZPLATĪŠANA. Turpmākais paziņojums attiecas uz Programmatūru ar AVC importēšanas un 
eksportēšanas funkciju: ŠIS PRODUKTS IR LICENCĒTS SASKAŅĀ AR AVC PATENTU PORTFEĻA LICENCI 
PATĒRĒTĀJA PERSONĪGAI, NEKOMERCIĀLAI LIETOŠANAI, LAI (a) KODĒTU VIDEOIERAKSTUS SASKAŅĀ AR 
AVC STANDARTU („AVC VIDEO”) UN/VAI (b) DEKODĒTU AVC VIDEO, KO IR KODĒJIS PATĒRĒTĀJS, KURŠ IR 
IESAISTĪTS PERSONĪGĀ, NEKOMERCIĀLĀ DARBĪBĀ, UN/VAI, KAS IR IEGŪTS NO VIDEO IERAKSTU 
PIEGĀDĀTĀJA, KURŠ IR LICENCĒTS PIEDĀVĀT AVC VIDEO. LICENCE NETIEK PIEŠĶIRTA VAI NETIEŠI PIEŠĶIRTA 
NEKĀDAM CITAM IZMANTOJUMAM. PAPILDU INFORMĀCIJU VAR IEGŪT NO MPEG LA, L.L.C. APMEKLĒJOT 
http://www.adobe.com/go/mpegla_lv. 

5.3 MPEG-2 IZPLATĪŠANA. Turpmākais paziņojums attiecas uz Programmatūru ar MPEG 2 importēšanas un 
eksportēšanas funkciju: ŠĀ PRODUKTA IZMANTOŠANA JEBKĀDĀ CITĀ VEIDĀ, KAS NAV PATĒRĒTĀJA 
PERSONĪGA LIETOŠANA, SASKAŅĀ AR MPEG-2 STANDARTU VIDEO INFORMĀCIJAS KODĒŠANAI PAKOTĀ 
VIDĒ IR NEPĀRPROTAMI AIZLIEGTA BEZ LICENCES, SASKAŅĀ AR PIEMĒROJAMAJIEM PATENTIEM MPEG 2 
PATENTU PORTFELĪ, KURA LICENCE IR PIEEJAMA MPEG LA, L.L.C. 250 STEELE STREET, SUITE 300 DENVER, 
COLORADO 80206. 

http://www.adobe.com/go/thirdparty_lv
http://www.adobe.com/go/mpegla_lv


6. Lietojumprogrammu platformas noteikumi. 

6.1 Apple. Ja Programmatūra tiek lejupielādēta no Apple iTunes Application Store, Jūs atzīstat un piekrītat, ka 
Apple nav nekāda pienākuma nodrošināt jebkādus Programmatūras uzturēšanas vai atbalsta pakalpojumus. 
Ciktāl Programmatūra neatbilst piemērojamām garantijas prasībām, Jums ir tiesības informēt Apple un Apple 
Jums atlīdzinās par Programmatūru samaksāto maksu; un Apple maksimāli likumā paredzētajā apjomā nebūs 
nekādu citu garantijas saistību attiecībā uz Programmatūru. 

6.2 Microsoft. Ja Programmatūra tiek lejupielādēta no Windows Phone Apps + Game Store, Jūs atzīstat un 
piekrītat, ka Microsoft, ierīču ražotājiem un tīkla operatoriem nav nekāda pienākuma nodrošināt kādus 
uzturēšanas vai atbalsta pakalpojumus Programmatūrai. 

„Adobe Systems Incorporated”: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704 

„Adobe Systems Software Ireland Limited”: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24 
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	1.1 Abonētā programmatūras licence.
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