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SVARBU. ATIDŽIAI PERSKAITYKITE 

 

Jei ši sutartis nėra pakeista jūsų ir „Esri“ pasirašyta licencine sutartimi, „Esri“ suteiks jums Produktų licenciją tik jei 

sutinkate su visomis šioje Licencinėje sutartyje pateiktomis sąlygomis. Atidžiai perskaitykite sąlygas. Naudoti 

Produktus galite tik jei sutinkate su Licencinės sutarties sąlygomis. Jei nesutinkate su nurodytomis sąlygomis, 

spustelėkite „Nesutinku su licencinės sutarties sąlygomis“; tokiu atveju galite reikalauti grąžinti sumokėtą sumą. 

 

LICENCINĖ SUTARTIS 

(E204 2014-06-13) 

 

Šią Licencinę sutartį sudarote jūs („Licenciatas“) ir „Environmental Systems Research Institute, Inc.“ („Esri“) – 

Kalifornijos bendrovė, kurios buveinės adresas 380 New York Street, Redlands, California 92373-8100 USA. 

 

BENDROSIOS LICENCIJOS SĄLYGOS 

 

1 STRAIPSNIS. SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI 

 

Sąvokų apibrėžimai. Vartojamos sąvokos apibrėžiamos taip: 

 

a) „Autorizavimo kodas (-ai)“ – tai bet koks raktas, autorizavimo numeris, įgalinimo kodas, prisijungimo kredencialai, 

aktyvinimo kodas, prieigos rakto numeris, paskyros naudotojo vardas ir slaptažodis arba kitas mechanizmas, 

reikalingas norint naudoti Produktą. 

b) „Beta“ – tai bet kokia alfa, beta ar preliminari Produkto versija. 

c) „Komercinis programos paslaugos teikėjo naudojimas“ arba „Komercinis ASP naudojimas“ – pajamų gavimas 

teikiant prieigą prie Programinės įrangos arba „Online Services“ naudojant Pridėtinės vertės taikomąją programą, 

pavyzdžiui, apmokestinant prenumeratą, paslaugą arba bet kokia kita forma imant operacijos mokestį arba gaunant 

daugiau nei atsitiktines pajamas iš reklamos. 

d) „Turinio“ reikšmė pateikta 3 priede. 

e) „Duomenys“ – bet koks „Esri“ arba trečiųjų šalių skaitmeninių duomenų rinkinys (rinkiniai), įskaitant (bet 

neapsiribojant) geografinius vektorinius duomenis, rastrinių duomenų ataskaitas ar susijusius lentelių atributus, 

pateiktus kartu su Programine įranga ir „Online Services“ arba atskirai. 

f) „Diegimo licencija“ – licencija, leidžianti Licenciatui sublicencijuoti pasirinktą Programinę įrangą ir susijusius 

Autorizavimo kodus trečiosioms šalims. 

g) „Dokumentacija“ – visi informaciniai naudotojo dokumentai, pateikti su Programine įranga. 

h) „Online Services“ – bet kokia internetinė geografinė erdvinė sistema, įskaitant programas ir susijusias API 

(taikomojo programavimo sąsajas), išskyrus Duomenis arba Turinį, saugomas „Esri“ arba jos licenciarų, skirtas 

žemėlapiams, duomenims ir kitai informacijai saugoti, tvarkyti, skelbti bei naudoti. 

i) „Užsakymo dokumentas (-ai)“ – pardavimo pasiūlymas, pirkimo užsakymas ar kitas dokumentas, kuriame 

identifikuojami Licenciato užsakyti Produktai. 

j) „Nuolatinė licencija“ – tai licencija, skirta Produkto versijai, už kurią sumokėti taikytini licencijos mokesčiai, 

neribotai naudoti, jeigu jos nenutraukia „Esri“ arba Licenciatas pagal šią Sutartį. 

k) „Produktas (-ai)“ – Programinė įranga, Duomenys, „Online Services“ ir Dokumentacija, licencijuoti pagal šios 

Licencinės sutarties sąlygas. 

l) „Pavyzdys (-iai)“ – pavyzdiniai Produktų kodai, taikomosios programos, priedai arba plėtiniai. 

m) „Paslaugos kreditas (-ai)“ – su „Online Services“ prenumerata suteiktas sąlyginis vienetas, kurio suma nurodyta 

Užsakymo dokumente. Kiekvienas Paslaugos kreditas suteikia Licenciatui teisę naudoti nustatytą „Online Services“ 

kiekį, priklausantį nuo naudojamų „Online Services“. Išnaudojus „Online Services“, iš Licenciato sąskaitos 

automatiškai nurašomi Paslaugos kreditai iki didžiausio turimų Paslaugos kreditų skaičiaus. Papildomų Paslaugos 

kreditų galima įsigyti, kaip aprašyta 3 priede (taip pat pateikiama http://www.esri.com/legal). 

n) „Programinė įranga“ – visa „Esri“ priklausanti programinės įrangos technologija arba jos dalis, išskyrus Duomenis, 

pasiekta ar atsisiųsta iš „Esri“ autorizuotos svetainės arba pristatyta bet kokioje laikmenoje ir bet kokiu formatu, 

http://www.esri.com/legal/pdfs/mla_e204_e300/english#Addendum_3
http://www.esri.com/legal/pdfs/mla_e204_e300/english#Addendum_3
http://www.esri.com/legal
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įskaitant atsargines kopijas, naujinius, pataisų paketus, pataisas, sparčiuosius pakeitimus arba leidžiamas sujungtas 

kopijas. 

o) „Terminuota licencija“ – licencija arba prieiga, suteikta Produktui naudoti ribotą laikotarpį (Terminą) arba 

prenumeratos ar operacijų skaičiaus pagrindu. 

p) „Pridėtinės vertės taikomoji programa“ – Licenciato sukurta taikomoji programa, skirta naudoti kartu su bet kokia 

teisėtai naudojama Programine įranga, Duomenimis arba „Online Services“. 

 

2 STRAIPSNIS. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS IR NUOSAVYBĖS TEISĖS IŠLAIKYMAS 

 

Produktai licencijuojami, o ne parduodami. Produktų ir visų kopijų, saugomų pagal Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymus ir 

galiojančius tarptautinės teisės aktus, tarptautines sutartis ir konvencijas dėl intelektinės nuosavybės ir turtinių teisių, įskaitant 

komercines paslaptis, savininkai yra „Esri“ ir jos licenciarai. Licenciatas sutinka imtis atitinkamų priemonių Produktams 

apsaugoti nuo neteisėto naudojimo, atkūrimo, platinimo ar paskelbimo. „Esri“ ir jos licenciarai trečiosios šalys pasilieka visas 

šioje Licencinėje sutartyje konkrečiai nesuteiktas teises, įskaitant teisę keisti ir tobulinti Produktus. 

 

3 STRAIPSNIS. LICENCIJOS SUTEIKIMAS 

 

3.1 Licencijos suteikimas. „Esri“ suteikia Licenciatui asmeninę neišimtinę ir neperduodamą licenciją, suteikiančią teisę 

naudoti tik atitinkamuose Užsakymo dokumentuose nurodytus Produktus: i) už kuriuos sumokėti taikytini licencijos 

mokesčiai; ii) pagal šią Licencinę sutartį ir Licenciato užsakytą arba „Esri“ ar jos įgaliotojo platintojo leidžiamą konfigūraciją 

ir iii) taikomam Terminui arba, jei Terminas netaikomas arba nenurodytas, iki Sutarties nutraukimo pagal 5 straipsnį. Be 4 

straipsnio „Naudojimo sritis“ nuostatų kai kuriems Produktams taikomos 1 priedo „Naudojimo sritis“ (E300) nuostatos. 1, 2, 

3 ir 4 priedai kartu sudaro 1 bendrąjį priedą „Naudojimo sritis“ (E300), visi jie pateikiami ir 

http://www.esri.com/legal/software-license. Priedų nuostatos taikomos tik Produktams, konkrečiai nurodytiems šiame Priede. 

1 priedas „Naudojimo sritis“ (E300) apima šių Produktų tipų Priedus, įtrauktus naudojant nuorodą: 

 

a) Programinė įranga. Konkrečių Programinės įrangos produktų naudojimo sąlygos pateiktos 1 priede. 

b) Duomenys. Duomenų naudojimo sąlygos pateiktos 2 priede. 

c) Online Services. „Online Services“ naudojimo sąlygos pateiktos 3 priede. 

d) Riboto naudojimo programos. Nekomercinio, ne pelno, švietimo arba kitokio riboto naudojimo programų naudojimo 

sąlygos nurodytos 4 priede. 

 

3.2 Įvertinimo ir Beta licencijos. Produktai, įsigyti pagal Įvertinimo licenciją arba pagal Beta programą, skirti tik vertinti ir 

testuoti, o ne komercinio naudojimo tikslams. Toks naudojimas yra Licenciato rizika, o Produktams tokiu atveju neteikiama 

„Esri“ arba platintojo priežiūra. 

 

4 STRAIPSNIS. NAUDOJIMO SRITIS 

 

4.1. Leistinas naudojimas 

 

a) Kai Licenciatui pateikiami Produktai, jis gali: 

 

1. Diegti ir laikyti Produktus elektroniniame atminties įrenginyje (-iuose). 

2. Daryti archyvines ir įprastas atsargines kopijas kompiuteryje. 

3. Diegti ir naudoti naujesnę Programinės įrangos versiją kartu su keičiama versija, priimtiną pereinamąjį laikotarpį, 

neviršijantį šešių (6) mėnesių, su sąlyga, kad diegdamas abi versijas neviršija jam suteikto licencijų kiekio; tai 

reiškia, kad Licenciatas negali naudoti daugiau Programinės įrangos egzempliorių nei bendras jo licencijuotas 

kiekis. 

4. Perkelti licencijuotos konfigūracijos Programinę įrangą į pakaitinį kompiuterį. 

5. Platinti trečiosioms šalims Programinę įrangą ir visus susijusius Autorizavimo kodus, reikalingus diegimo licencijai 

naudoti. 

 

b) Komercinis programos paslaugų teikėjo naudojimas. Licenciatas gali naudoti Produktą Komerciniam ASP naudojimui, 

jei Licenciatas i) įsigyja Komercinio ASP naudojimo licenciją arba ii) yra valstybinė arba ne pelno organizacija, valdanti 

svetainę arba siūlanti Interneto paslaugą už mokestį, kad būtų padengtos išlaidos, bet ne dėl pelno. 

http://www.esri.com/legal/software-license
http://www.esri.com/legal/pdfs/mla_e204_e300/english#Addendum_1
http://www.esri.com/legal/pdfs/mla_e204_e300/english#Addendum_2
http://www.esri.com/legal/pdfs/mla_e204_e300/english#Addendum_3
http://www.esri.com/legal/pdfs/mla_e204_e300/english#Addendum_4
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c) Licenciatas gali adaptuoti Programinę įrangą, naudodamas i) makro arba scenarijaus kalbą, ii) paskelbtą taikomojo 

programavimo sąsają (application programming interface – API) arba iii) išeities ar objektinio kodo bibliotekas, tačiau 

tik tiek, kiek toks adaptavimas yra aprašytas Dokumentacijoje. 

d) Licenciatas gali naudoti, kopijuoti ar parengti išvestinius darbus pagal Dokumentaciją, pateiktą skaitmeniniu formatu, ir 

vėliau atkurti, vaizduoti ir platinti pritaikytą dokumentaciją, tačiau tik Licenciato vidaus poreikiams tenkinti. 

Skaitmeniniu formatu pateiktoms Dokumentacijos dalims, sujungtoms su kita programine įranga, ir išspausdintai ar 

skaitmeninio formato dokumentacijai taikomos šios Licencinės sutarties sąlygos. Licenciatas turi įtraukti pranešimą dėl 

autoriaus teisių, kuriuo pripažįstamos „Esri“ ir jos licenciarų nuosavybės teisės: „Šio dokumento dalys yra „Esri“ ir jos 

licenciarų intelektinė nuosavybė, jos naudojamos pagal licenciją. © „Esri“ ir jos licenciarai, [Įrašykite faktinę autorių 

teisių datą (-as) iš pirminės medžiagos]. Visos teisės saugomos.“ 

e) Šrifto komponentai. Visi su Produktu pateikti šriftai gali būti naudojami, jei turimas leidimas naudoti bet kurį Produktą. 

Be to, „Esri“ šriftai gali būti atskirai naudojami bet kuriai išvesčiai, sukurtai pasitelkus Produktus, spausdinti. Papildomi 

trečiųjų šalių šriftų, įtrauktų į Produktą, naudojimo apribojimai yra nurodyti šrifto faile. 

f) Prieigos suteikimas konsultantui arba rangovui. Pagal 3 skyriaus 1 dalį „Esri“ suteikia Licenciatui teisę leisti savo 

konsultantams arba rangovams naudoti Produktus tik Licenciato naudai. Licenciatas atsako už tai, kad konsultantai ir 

rangovai laikysis šios Licencinės sutarties, ir užtikrina, kad konsultantas arba rangovas nebesinaudos Produkto baigęs 

dirbti Licenciatui. Suteikti konsultantams arba rangovams prieigą prie Produktų ir teisę juos naudoti, jei tai nėra skirta tik 

Licenciato naudai, draudžiama. 

g) Licenciatas gali naudoti, kopijuoti, atkurti, išleisti, viešai demonstruoti arba perskirstyti žemėlapio vaizdus ir ataskaitas, 

kuriose yra žemėlapio vaizdų, atsiradusių naudojant „Esri“ produktą (-us) trečiosioms šalims kietuoju formatu arba 

statiniais, elektroniniais formatais (pvz., PDF, GIF, JPEG), atsižvelgiant į šioje Licencinėje sutartyje išdėstytus 

draudimus, jei Licenciatas prie žemėlapio vaizdų prideda priskyrimo pareiškimą, kuriame pripažįstama, kad „Esri“ ir / 

arba jos įgaliotas licencijos išdavėjas (-ai) yra dalies (-ių) žemėlapių vaizdams naudojamų duomenų šaltinis. Siekiant 

išvengti nesusipratimų, bet kokie duomenys, kuriuos Licenciatas pateikia arba naudoja naudodamas produktą (-us) ir 

kurie nėra Duomenys, yra ir lieka Licenciato arba jo trečiosios šalies licencijos išdavėjo (-ų) nuosavybė. 

 

4.2 Neleistinas naudojimas. Jei taikytini įstatymai nedraudžia ir nepanaikina šių apribojimų arba jei šioje Sutartyje 

nenumatyta kitaip, Licenciatui neleidžiama: 
 

a) parduoti, nuomoti (įskaitant išperkamąją nuomą), sublicencijuoti, skolinti, dalytis naudojimo laiką, perleisti arba 

naudoti Produktus Komercinio ASP ar paslaugų biuro tikslais; 

b) trečiosioms šalims suteikti tiesioginės prieigos prie Produktų, kad trečiosios šalys galėtų naudoti Produktą tiesiogiai, 

kurti savo GIS taikomąsias programas arba sprendimus kartu su Produktu; 

c) platinti Programinę įrangą, Duomenis ar „Online Services“, visas ar dalimis, trečiosioms šalims, įskaitant (bet 

neapsiribojant) plėtinius, komponentus arba DLL failus; 

d) platinti autorizavimo kodus trečiosioms šalims; 

e) vykdyti apgrąžos inžineriją, dekompiliuoti arba išskaidyti Produktus; 

f) bandyti apeiti technologines priemones, kontroliuojančias prieigą prie Produktų ar jų naudojimą; 

g) saugoti, laikyti talpykloje, naudoti, įkelti, platinti arba sublicencijuoti Turinį ar kitaip naudoti Produktus pažeidžiant 

„Esri“ arba trečiosios šalies teises, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, privatumo teises, įstatymus dėl 

nediskriminavimo arba kitus taikytinus įstatymus ar valdžios institucijų priimtus teisės aktus; 

h) šalinti arba slėpti bet kokią informaciją apie „Esri“ (ar jos licenciarų) patentus, autorių teises, prekių ženklus ir 

nuosavybės teises ir (arba) užrašus, esančius bet kokiame Produkte, Produkto išvestyje, metaduomenų faile arba 

pridėtus prie jų, arba internetinius ir (arba) spausdintus bet kokių pagal šią Sutartį pateiktų Duomenų ar 

Dokumentacijos autorystės puslapius; 

i) atsieti atskiras ar sudedamąsias Programinės įrangos, „Online Services“ arba Duomenų dalis arba naudoti jas 

atskirai; 

j) įtraukti bet kokią Produkto dalį į produktą arba paslaugą, konkuruojančią su bet kuriuo Produktu; 

k) skelbti arba kokiu nors kitu būdu pranešti su Beta versija atliktų veikiančios įrangos bandymų rezultatus negavus 

išankstinio rašytinio „Esri“ ir jos licenciarų leidimo; 

l) naudoti, įtraukti, modifikuoti, platinti, suteikti prieigą arba derinti kurį nors su bet kuriuo Produktu pateiktą 

kompiuterinį kodą tokiu būdu, dėl kurio tokiam kodui arba kuriai nors Produkto daliai būtų taikomos atvirosios 

licencijos sąlygos, apimančios bet kokias licencijos sąlygas, pagal kurias reikalaujama, kad kompiuterinis kodas 

būtų: i) pirminio programos teksto pavidalu atskleistas trečiosioms šalims, ii) licencijuotas trečiosioms šalims 

siekiant kurti išvestinius kūrinius arba iii) nemokamai platinamas trečiosioms šalims. 
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5 STRAIPSNIS. TRUKMĖ IR NUTRAUKIMAS 
 

Ši Licencinė sutartis įsigalioja, kai patvirtinama. Licenciatas gali bet kada nutraukti šią Licencinę sutartį arba bet kurią 

Produkto licenciją nusiųsdamas „Esri“ rašytinį pranešimą. Bet kuri šalis gali nutraukti šią Licencinę sutartį arba bet kurią 

licenciją dėl esminio pažeidimo, kuris neištaisomas per trisdešimt (30) dienų nuo rašytinio pranešimo įteikimo pažeidusiajai 

šaliai, o jei ištaisyti esminio pažeidimo neįmanoma, nutraukimas įsigalioja nedelsiant. Nutraukus Licencinę sutartį, visos 

pagal ją suteiktos licencijos taip pat anuliuojamos. Anuliavus licenciją arba Licencinę sutartį, Licenciatas: i) neteks prieigos 

prie ir atitinkamo Produkto (-ų) ir negalės jo (-ų) naudoti; ii) ištrins visą kliento pusės duomenų talpyklą, gautą su „Online 

Services“; iii) išdiegs, pašalins ir sunaikins visas Licenciato turimas arba kontroliuojamas atitinkamo Produkto (-ų) kopijas, 

įskaitant visas modifikuotas arba sujungtas jo dalis, kad ir kokia būtų jų forma, oficialiai užfiksuos tokius veiksmus ir pateiks 

įrodymą „Esri“ arba jos įgaliotajam platintojui. 
 

6 STRAIPSNIS. RIBOTOS GARANTIJOS IR JŲ IŠLYGOS 

 

6.1 Ribotos garantijos. Jei šiame 6 straipsnyje nenumatyta kitaip, „Esri“ garantuoja, kad devyniasdešimt (90) dienų nuo 

datos, kurią „Esri“ išduoda Autorizavimo kodą, leidžiantį naudoti Programinę įrangą ir „Online Services“: i) nemodifikuota 

Programinė įranga ir „Online Services“ iš esmės atitiks paskelbtą Dokumentaciją įprastomis naudojimo ir priežiūros 

sąlygomis; ii) laikmenos, kuriose pateikta Programinė įranga, neturės medžiagų ar gamybos defektų. 

 

6.2 Specialus atsisakymas. TURINYS, DUOMENYS, PAVYZDŽIAI, SPARTIEJI PAKEITIMAI, PATAISOS, 

NAUJINIMAI, NEMOKAMAI TEIKIAMOS „ONLINE SERVICES“ IR ĮVERTINIMO BEI BETA PROGRAMINĖ 

ĮRANGA PRISTATOMI „TOKIE, KOKIE YRA“ IR JIEMS NESUTEIKIAMA JOKIŲ GARANTIJŲ. 

 

6.3 Išlygos internete. ŠALYS AIŠKIAI PRIPAŽĮSTA IR SUTINKA, KAD INTERNETĄ SUDARO VIEŠIEJI IR 

PRIVATŪS TINKLAI IR KAD: i) INTERNETAS NĖRA SAUGI INFRASTRUKTŪRA; ii) ŠALYS NEKONTROLIUOJA 

INTERNETO; iii) NĖ VIENA IŠ ŠALIŲ NEATSAKO UŽ ŽALĄ PAGAL JOKIĄ TEISĖS TEORIJĄ, SUSIJUSIĄ SU BET 

KURIOS INTERNETO DALIES VEIKIMU AR VEIKIMO NUTRAUKIMU ARBA GALIMU INTERNETO 

REGULIAVIMU, GALINČIU RIBOTI ARBA DRAUSTI „ONLINE SERVICES“ DARBĄ. 

 

6.4 Bendrosios išlygos. IŠSKYRUS PIRMIAU NURODYTAS AIŠKIAS RIBOTAS GARANTIJAS, „ESRI“ ATSISAKO 

VISŲ KITŲ BET KOKIOS RŪŠIES – AIŠKIŲ IR NUMANOMŲ – GARANTIJŲ IR SĄLYGŲ, ĮSKAITANT (BET 

NEAPSIRIBOJANT) GARANTIJAS AR SĄLYGAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI IR NAUDOTI KONKREČIAM 

TIKSLUI, TRIKDŽIŲ NEBUVIMO, SISTEMOS INTEGRALUMO IR INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ 

PAŽEIDIMŲ NEBUVIMO. „ESRI“ NEGARANTUOJA, KAD PRODUKTAI ATITIKS LICENCIATO POREIKIUS, KAD 

JIS GALĖS JUOS NAUDOTI BE TRIKDŽIŲ IR KLAIDŲ, KAD JIE BUS ATSPARŪS TRIKTIMS AR APSAUGOTI 

NUO GEDIMŲ ARBA KAD VISI NEATITIKIMAI GALI BŪTI AR BUS IŠTAISYTI. PRODUKTAI NĖRA SUKURTI, 

PAGAMINTI AR SKIRTI NAUDOTI APLINKOJE AR BŪDAIS, GALINČIAIS SUKELTI MIRTĮ, SUŽALOJIMĄ AR 

ŽALĄ MATERIALIAJAM TURTUI AR APLINKAI. LICENCIATAS NETURĖTŲ VADOVAUTIS TAIS MARŠRUTO 

PASIŪLYMAIS, KURIE JAM ATRODO PAVOJINGI, NESAUGŪS ARBA NETEISĖTI. LICENCIATAS PRISIIMA SU 

TOKIU NAUDOJIMU SUSIJUSIĄ RIZIKĄ IR IŠLAIDAS. 

 

6.5 Išimtinė teisių gynimo priemonė. Licenciato išimtinė teisių gynimo priemonė ir visa „Esri“ atsakomybė už šiame 6 

straipsnyje nurodytų ribotų garantijų pažeidimą apsiriboja vien „Esri“ nuožiūra: i) bet kurios netinkamos laikmenos 

pakeitimu; ii) Programinės įrangos arba „Online Services“ remontu, taisymu arba laikinu sprendimu atitinkamai pagal „Esri“ 

Priežiūros programą arba Licenciato įgaliotojo platintojo priežiūros programą; iii) licencijos mokesčių, kuriuos Licenciatas 

sumokėjo už Programinę įrangą arba „Online Services“, neatitinkančias „Esri“ ribotos garantijos, grąžinimą, su sąlyga, kad 

Licenciatas išdiegs, pašalins ir sunaikins visas Programinės įrangos arba Dokumentacijos kopijas, liausis naudojęs „Online 

Services“, oficialiai užfiksuos tokius veiksmus ir pateiks jų įrodymus „Esri“ arba jos įgaliotajam platintojui. 
 

7 STRAIPSNIS. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS 
 

7.1 Tam tikros rūšies atsakomybės išlyga. „ESRI“, JOS ĮGALIOTASIS PLATINTOJAS IR LICENCIARAI NEATSAKO 

LICENCIATUI UŽ PREKIŲ AR PASLAUGŲ PAKAITALŲ PIRKIMO IŠLAIDAS, NEGAUTĄ PELNĄ, PRARASTAS 

PARDAVIMO GALIMYBES AR VEIKLOS IŠLAIDAS, INVESTICIJAS, VERSLO ĮSIPAREIGOJIMUS, REPUTACIJOS 

PRARADIMĄ, BET KOKIĄ NETIESIOGINĘ, SPECIALIĄ, ATSITIKTINĘ AR LOGIŠKAI IŠPLAUKIANČIĄ ŽALĄ, 

ATSIRADUSIĄ DĖL ŠIOS LICENCINĖS SUTARTIES ARBA PRODUKTŲ NAUDOJIMO AR SU TUO SUSIJUSIĄ, 

NEPAISANT JOKIŲ ATSAKOMYBĖS TEORIJŲ IR TO, AR „ESRI“, JOS ĮGALIOTAJAM PLATINTOJUI ARBA 
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LICENCIARAMS BUVO PRANEŠTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ. ŠIE APRIBOJIMAI TAIKOMI IR TUO 

ATVEJU, JEI BET KURI IŠ RIBOTŲ TEISIŲ GYNIMO PRIEMONIŲ NETEKTŲ REIKŠMĖS. 
 

7.2 Bendras atsakomybės apribojimas. IŠSKYRUS 8 STRAIPSNYJE NUSTATYTUS ATVEJUS, ŽALOS 

ATLYGINIMAS PAŽEIDIMO ATVEJU, VISA BENDRA „ESRI“ IR JOS ĮGALIOTOJO PLATINTOJO ATSAKOMYBĖ 

PAGAL ŠIĄ SUTARTĮ DĖL BET KOKIŲ IEŠKINIO REIKALAVIMŲ, ĮSKAITANT (BET NEAPSIRIBOJANT) 

SUTARTĮ, DELIKTINĘ ATSAKOMYBĘ (ĮSKAITANT APLAIDUMĄ), ABSOLIUČIĄ ATSAKOMYBĘ, GARANTIJOS 

SĄLYGŲ PAŽEIDIMĄ, MELAGINGĄ TVIRTINIMĄ AR KT., NEGALI VIRŠYTI SUMŲ, LICENCIATO SUMOKĖTŲ 

UŽ PRODUKTUS, DĖL KURIŲ BUVO PATEIKTAS TOKS IEŠKINIO REIKALAVIMAS. 
 

7.3 Išlygų ir apribojimų taikymas. Šioje Licencinėje sutartyje nustatyti atsakomybės apribojimai ir išlygos bus taikomi 

nepaisant to, ar Licenciatas priėmė Produktus ar bet kokį kitą „Esri“ ar jos įgalioto Platintojo pristatytą produktą arba suteiktą 

paslaugą. Šalys susitaria, kad „Esri“ ar jos įgaliotasis platintojas nustatė savo mokesčius ir sudarė šią Licencinę sutartį 

remdamasis joje išdėstytais apribojimais ir išlygomis, kad jie atspindi rizikos paskirstymą šalims ir kad jie yra šalių sudaryto 

sandorio pagrindas. ŠIE APRIBOJIMAI TAIKOMI IR TUO ATVEJU, JEI BET KURI IŠ RIBOTŲ TEISIŲ GYNIMO 

PRIEMONIŲ NETEKTŲ REIKŠMĖS. 

 

PIRMIAU NURODYTOS GARANTIJOS, APRIBOJIMAI IR IŠLYGOS GALI NEGALIOTI TAM TIKROSE 

JURISDIKCIJOSE IR BŪTI TAIKOMI TIK LICENCIATO JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUOSE ĮSTATYMUOSE 

LEIDŽIAMU MASTU. PAGAL ĮSTATYMUS LICENCIATAS GALI TURĖTI PAPILDOMŲ TEISIŲ, KURIŲ 

NEGALIMA ATSISAKYTI ARBA APRIBOTI. „ESRI“ NESIEKIA RIBOTI LICENCIATO GARANTIJŲ IR TEISIŲ 

GYNIMO PRIEMONIŲ, JEI TO NELEIDŽIA ĮSTATYMAI. 

 

8 STRAIPSNIS. ŽALOS ATLYGINIMAS PAŽEIDIMO ATVEJU 

 

8.1 „Esri“ gina, kaip nurodoma toliau, atlygina žalą ir saugo Licenciatą nuo nuostolių, atsakomybės, prievolių ar išlaidų 

(įskaitant pagrįstas išlaidas advokatams), patiriamų dėl trečiųjų šalių pretenzijų, ieškinių arba reikalavimų, kuriuose teigiama, 

jog pagal licenciją naudodamas Programinę įrangą arba „Online Services“ jis pažeidžia JAV patentą, autorių teises ar prekių 

ženklus, su sąlyga, kad: 

 

a) Licenciatas skubiai raštu praneša „Esri“ apie pretenziją. 

b) Licenciatas pateikia dokumentus, kuriuose apibūdinami kaltinimai dėl pažeidimo. 

c) „Esri“ vienintelė kontroliuoja gynybą nuo bet kokių ieškinių ir derasi dėl gynybos ar bet kokios pretenzijos 

sprendimo. 

d) Licenciatas pagrįstai bendradarbiauja ginantis nuo ieškinio „Esri“ prašymu ir lėšomis. 

 

8.2 Jei nustatoma, kad Programinė įranga arba „Online Services“ pažeidžia JAV patentą, autorių teises arba prekių ženklus, 

„Esri“ savo sąskaita gali: i) gauti Licenciatui teises toliau naudoti Programinę įrangą ar „Online Services“; ii) modifikuoti 

tariamai pažeidžiančius Programinės įrangos arba „Online Services“ elementus išsaugodama iš esmės tokias pačias funkcijas. 

Jei nė vienas variantas nėra komerciškai priimtinas, licencija anuliuojama ir Licenciatas turi liautis jungtis ir naudoti 

pažeidžiančias „Online Services“, išdiegti ir grąžinti „Esri“ ar jos įgaliotajam platintojui pažeidžiantį (-čius) elementą (-us). 

Tada visa „Esri“ atsakomybė yra atlyginti Licenciatui žalą pagal 8 straipsnio 1 dalį ir: i) „Esri“ ar jos įgaliotasis platintojas 

turi grąžinti Nuolatinės licencijos mokesčius, kuriuos Licenciatas sumokėjo už pažeidžiančius elementus, amortizuojant 

tiesiogiai proporcingu metodu penkerių (5) metų laikotarpiu pradedant nuo pirmojo pristatymo datos; ii) grąžinti nepanaudotą 

dalį mokesčių, sumokėtų už Terminuotas licencijas ir priežiūrą. 

 

8.3 „Esri“ neprivalo Licenciato ginti arba apmokėti jokių susidariusių jo išlaidų, nuostolių ar išlaidų advokatams dėl bet 

kokių pretenzijų ar reikalavimų dėl tiesioginio ar netiesioginio pažeidimo, jei tokie kaltinimai pateikiami dėl to, kad: 

i) Programinė įranga arba „Online Services“ derinamos arba integruojamos su produktu, procesu arba sistema, kurį tiekia ne 

„Esri“ arba kurio „Esri“ nenurodė savo Dokumentacijoje; ii) Programinę įrangą arba „Online Services“ reikšmingai pakeičia 

kitas asmuo nei „Esri“ arba jos subrangovai; iii) Programinė įranga arba „Online Services“ naudojamos po to, kai „Esri“ 

atliko pakeitimus vengdama pažeidimo, arba po to, kai „Esri“ nurodė jas grąžinti pagal 8 straipsnio 2 dalį. 

 

8.4 PIRMIAU IŠDĖSTYTOS NUOSTATOS APIBRĖŽIA VISUS „ESRI“ IR JOS ĮGALIOTOJO PLATINTOJO 

ĮSIPAREIGOJIMUS ESANT BET KURIOS TREČIOSIOS ŠALIES INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ 

PAŽEIDIMAMS AR KALTINANT TOKIAIS PAŽEIDIMAIS. 
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9 STRAIPSNIS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

9.1 Būsimi naujiniai. Produktų, licencijuotų pagal šią Licencinę sutartį, naudojimui taikomos čia pateiktos sąlygos. 

Naujiems arba atnaujintiems Produktams pagal tuo metu galiojančią „Esri“ licencinę sutartį gali reikėti papildomų arba 

pataisytų naudojimo sąlygų. „Esri“ naujas arba pataisytas sąlygas paskelbs adresu http://www.esri.com/legal/software-license 

arba Licenciatui pateiks pranešimą apie naujas ar pataisytas sąlygas. 

 

9.2 Eksporto kontrolės taisyklės. Licenciatas aiškiai pripažįsta ir sutinka neeksportuoti, nepereksportuoti, neimportuoti, 

neperduoti, neišleisti ir nesuteikti prieigos prie Produktų, Turinio, Licenciato turinio arba Pridėtinės vertės taikymo: i) į kitą 

valstybę, kuriai JAV taiko embargą; ii) jokiam asmeniui, įtrauktam į JAV iždo departamento sudarytą specialių piliečių 

sąrašą; iii) jokiam asmeniui ar subjektui, įtrauktam į JAV prekybos departamento sudarytą nepageidaujamų asmenų sąrašą, 

subjektų sąrašą ar nepatvirtintų subjektų sąrašą; iv) jokiam asmeniui ar subjektui arba į jokią šalį, jei toks eksportas, 

pereksportavimas, prieiga arba importas pažeidžia JAV, vietinius arba kitus taikytinus importo / eksporto kontrolės įstatymus 

ar taisykles, įskaitant (bet neapsiribojant) importo / eksporto licencijų ar licencijų išimčių sąlygas ir tokių importo / eksporto 

įstatymų pakeitimus ir priedus, galinčius būti priimtus atitinkamu metu. 

 

9.3 Mokesčiai ir pristatymo išlaidos. Licenciatui apskaičiuoti licencijos kainų pasiūlymai yra be jokių taikomų mokesčių, 

įskaitant, tačiau neapsiribojant, pardavimo mokesčiais, naudojimo mokesčiais, pridėtinės vertės mokesčiu (PVM), muitais, 

rinkliavomis ar tarifais, taip pat pristatymo ir su tuo susijusiomis išlaidomis. 

 

9.4 Galimybės atsisakyti nebuvimas. Jei šalys neįvykdo kurios nors šios Licencinės sutarties nuostatų, tai nereiškia, kad jos 

atsisako tų nuostatų ar teisės vėliau įvykdyti tą ar kitą nuostatą. 

 

9.5 Sutarties nuostatų išlaikymas. Šalys susitaria, jog jeigu kuri nors šios Licencinės sutarties nuostata dėl kokios nors 

priežasties būtų pripažinta neįvykdytina, tokia nuostata bus pakeista tiek, kiek tai būtina, kad ją būtų galima laikyti vykdytina 

nuostata. 

 

9.6 Teisių perėmėjai. Licenciatas neperleidžia, nesublicencijuoja ir neperduoda savo, kaip Licenciato, teisių ar 

įsipareigojimų pagal šią Licencinę sutartį be išankstinio rašytinio „Esri“ ar jos įgaliotojo platintojo sutikimo, o bet koks 

ketinimas tai padaryti be minėto sutikimo laikomas negaliojančiu. Ši Licencinė sutartis yra privaloma atitinkamiems šios 

Licencinės sutarties šalių teisių perėmėjams. Vis dėlto vyriausybinio subjekto rangovas, tiekiantis Produktus pagal sutartį su 

vyriausybiniu subjektu, gali perleisti šią Licencinę sutartį ir pristatymo tikslu įgytus Produktus savo klientui vyriausybiniam 

subjektui, apie tai raštu pranešęs „Esri“, su sąlyga, kad klientas vyriausybinis subjektas sutinka laikytis šios Licencinės 

sutarties sąlygų. 

 

9.7 Sąlygų taikymas pasibaigus sutarties galiojimui. Šios Licencinės sutarties 2, 5, 6, 7, 8 ir 9 straipsnių nuostatos lieka 

galioti pasibaigus šios Licencinės sutarties galiojimui ar ją nutraukus. 

 

9.8 Teisių gynimo priemonės pagal teisingumo teisę. Licenciatas sutinka, kad bet koks jo padarytas šios Licencinės 

sutarties pažeidimas gali sukelti nepataisomą žalą ir tokio pažeidimo atveju be visų kitų įstatymo suteikiamų teisių gynimo 

priemonių „Esri“ ar jos įgaliotasis platintojas turi teisę teismo prašyti uždrausti, imtis tam tikrų veiksmų prievolei įvykdyti ar 

reikalauti kitokio tinkamo teisių gynimo būdo kompetentingame teisme, netaikant reikalavimo pateikti užstatą arba užtikrinti 

ar įrodyti, kad buvo padaryta žala. 

 

9.9 Licenciatas – JAV vyriausybės subjektas. Produktai yra komercinės prekės, sukurtos privačiomis lėšomis ir pateiktos 

Licenciatui pagal šią Licencinę sutartį. Jei Licenciatas yra JAV vyriausybės subjektas arba JAV vyriausybės rangovas, „Esri“ 

licencijuoja Licenciatui Produktus pagal šią Licencinę sutartį, remdamasi FAR 12.211/12.212 poskyriais arba DFARS 

227.7202 poskyriu. „Esri“ Duomenys ir „Online Services“ licencijuojami pagal tą pačią DFARS 227.7202 poskyrio politiką 

kaip ir komercinė kompiuterinė programinė įranga, skirta įsigijimams pagal DFARS. Produktai gali turėti apribojimų ir šioje 

Licencinėje sutartyje griežtai reglamentuojamos Licenciato teisės ir pareigos, susijusios su Produktų naudojimu, keitimu, 

atlikimu, atkūrimu, išleidimu, demonstravimu ar atskleidimu. Licencijos sąlygos, kurios prieštarauja federaliniams 

įstatymams, negalios. JAV vyriausybės Licenciatas gali perduoti Programinę įrangą bet kuriam savo padaliniui, kuriam 

perduodamas kompiuteris (-iai) su įdiegta tokia Programine įranga. Jei bet koks teismas, arbitras ar taryba nuspręstų, kad 

Licenciatas turi daugiau teisių į bet kurią Produktų dalį pagal galiojančius viešųjų pirkimų įstatymus, tokios teisės taikomos 

tik atitinkamai daliai. 

http://www.esri.com/legal/software-license
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9.10 Taikytina teisė, arbitražas. 

 

a) Licenciatai Jungtinėse Amerikos Valstijose, joms priklausančiose teritorijose ir tolimosiose srityse. Šiai Licencinei 

sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Kalifornijos valstijos įstatymus, nesiremiant kolizinių normų principais, išskyrus 

tai, kad su intelektine nuosavybe ir JAV vyriausybės institucijų naudojimu susijusiems reikalams taikoma JAV 

federalinė teisė. Išskyrus 9 straipsnio 8 dalyje nustatytą atvejį, visi ginčai, kylantys dėl šios Licencinės sutarties ar su ja 

susiję, arba ginčai dėl jos pažeidimo, kurių negalima išspręsti derybomis, galutinai sprendžiami arbitraže, kurį 

administruoja Amerikos arbitražo asociacija pagal savo Komercinio arbitražo taisykles. Arbitro priimtas sprendimas gali 

būti apskųstas teismui, kurio jurisdikcijai priklauso nagrinėti tokį ginčą. Jei Licenciatas yra JAV vyriausybės įstaiga, šiai 

Licencinei sutarčiai vietoj arbitražą reglamentuojančių nuostatų taikomas 1978 m. Ginčų dėl sutarčių įstatymas su 

daliniais pakeitimais (41 USC. 601–613). Šiai Licencinei sutarčiai netaikoma JTO Konvencija dėl tarptautinio prekių 

pirkimo ir pardavimo sutarčių, jos taikymo galimybė aiškiai atmetama. 

b) Visi kiti Licenciatai. Išskyrus 9.8 skyriuje nustatytą atvejį, visi dėl šios Licencinės sutarties ar jos pažeidimo kilę arba su 

tuo susiję ginčai, kurių negalima išspręsti derybomis, galutinai sprendžiami pagal Tarptautinių prekybos rūmų 

Komercinio arbitražo taisykles. Ginčą sprendžia vienas (1) arbitras, paskirtas remiantis minėtomis taisyklėmis. Arbitražo 

kalba – anglų. Arbitražas vyksta šalių suderintoje vietoje. Šiai Licencinei sutarčiai netaikoma JTO Konvencija dėl 

tarptautinio prekių pirkimo ir pardavimo sutarčių, jos taikymo galimybė aiškiai atmetama. Kiekviena šalis kitos šalies 

prašymu pateikia dokumentus ar su pagrindiniais ginčo aspektais susijusius liudytojus. 

 

9.11 Priežiūra. Tinkamų Produktų priežiūrą sudaro naujiniai ir kiti privalumai, pvz., techninės priežiūros prieiga, kaip 

nurodyta naujausioje „Esri“ arba jos platintojo taikomoje programinės įrangos priežiūros politikoje. 

 

9.12 Grįžtamoji informacija. „Esri“ gali nevaržomai naudoti bet kokią grįžtamąją informaciją, pasiūlymus ar Produktų 

tobulinimo prašymus, kuriuos jai pateikia Licenciatas. 

 

9.13 Patentai. Licenciatas negali siekti patento ir negali suteikti kitam naudotojui leidimo siekti patento ar panašių teisių 

pasauliniu mastu, jei jos grindžiamos kokiomis nors „Esri“ technologijomis ar paslaugomis arba jas apima. Šis išreikštas 

draudimas patentuoti negalioja Licenciato programinei įrangai ar technologijai, išskyrus atvejus, kai patento prašymą arba 

panašių teisių prašymą dėl bet kokio reikalavimo arba pageidaujamo pareiškimo sudaro „Esri“ technologija ar paslaugos arba 

kuri nors jų dalis. 

 

9.14 Visa sutartis. Ši Licencinė sutartis, įskaitant į ją įtrauktus dokumentus, yra viena ir vientisa šalių sutartis dėl jos dalyko 

ir pakeičia visas ankstesnes dėl minėto dalyko šalių sudarytas licencines sutartis ir susitarimus. Papildomos arba nederančios 

sąlygos, išdėstytos bet kokiuose pirkimo užsakymuose, sąskaitose faktūrose ar kituose standartinės formos dokumentuose, 

kuriais apsikeista per užsakymo procesą, išskyrus produkto aprašymus, kiekius, kainas ir pristatymo instrukcijas, laikomos 

negaliojančiomis. Visi šios Licencinės sutarties pakeitimai ar daliniai pakeitimai turi būti rašytiniai, juos turi pasirašyti 

kiekviena šalis.



 

 

 

 

Esri, 380 New York St., Redlands, CA 92373-8100 USA • TEL.: 909-793-2853 • FAKSAS: 909-793-5953 

 
 

 
 

E300 (Lithuanian) 

      

1 iš 18 2015-08-12      

 

 

 

1 PRIEDAS 

NAUDOJIMO APRĖPTIS 

(E300 2015-08-12) 

 

1 PRIEDAS 

PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO SĄLYGOS 

(E300-1) 

 

Šiame Programinės įrangos naudojimo sąlygų priede („1 priedas“) nustatytos Licenciato Programinės įrangos naudojimo 

sąlygos ir įtraukta esama Licenciato pagrindinė licencinė sutartis, jei yra, arba Licencinė sutartis, pateikta adresu 

http://www.esri.com/legal/software-license (atitinkamai „Licencinė sutartis“) ir įtraukta naudojant nuorodą. Šiam 1 priedui 

teikiama pirmenybė, jei nesutampa jo ir Licencinės sutarties sąlygos, išdėstytos dalyje Bendrosios licencijos sąlygos. 

 

 

1 SKYRIUS. SĄVOKŲ APIBRĖŽTYS 

 

Programinė įranga gali būti pateikiama pagal nurodytus licencijų tipus, kaip nustatyta taikomame pardavimo pasiūlyme, 

pirkimo užsakyme arba kitame dokumente, kuriame nurodomi Licenciato užsakomi Produktai: 

 

1. „Konkurentinio naudojimo licencija“ – licencija, suteikianti teisę diegti ir naudoti Produktą kompiuteryje (-iuose) 

tinkle, naudotojų skaičiui vienu metu neviršijant įsigytų licencijų skaičiaus. Konkurentinio naudojimo licencija 

suteikia teisę naudoti antrinę Konkurentinio naudojimo licencijos valdymo programinę įrangą atskiroje operacinės 

sistemos aplinkoje, skirtoje naudotis laikinai, sutrikus pirminei aplinkai. 

2. „Visuotinio diegimo serverio licencija“ – pilnaverčio naudojimo licencija, leidžianti Licenciatui diegti ir naudoti 

Programinę įrangą bet kokiai veiklai, kuri yra leidžiama Licencinėje sutartyje, ir taip, kaip apibrėžta 

Dokumentacijoje. 

3. „Kūrimo serverio licencija“ – licencija, leidžianti Licenciatui diegti ir naudoti Programinę įrangą siekiant kurti ir 

testuoti Pridėtinės vertės taikomąsias programas, kaip apibrėžta Dokumentacijoje. 

4. „Esri“ kliento programinė įranga“ – „ArcGIS Runtime“ programos, „ArcGIS for Desktop“ ir „ArcGIS API for Flex“ 

programos. 

5. „Esri“ turinio paketas“ – skaitmeninis failas, kuriame yra „ArcGIS Online“ pagrindinių žemėlapių duomenys (pvz., 

rastrinių žemėlapių išklotinės, vaizdai, vektorių duomenys), gauti iš „ArcGIS Online Basemap Services“. 

6.  „Įvardytasis naudotojas“ – Licenciato darbuotojas, agentas, konsultantas arba rangovas, kuriam Licenciatas suteikė 

unikalų, saugų įvardytojo naudotojo prisijungimo kredencialą, būtiną norint prisijungti prie Produkto ir 

vien Licenciato naudai naudotis Produkto teikiamomis galimybėmis.  Jei naudojimas susijęs su švietimu, Įvardytieji 

naudotojai gali būti registruotieji studentai. 

7. „Vardinė licencija“ – licencija, suteikianti Licenciatui teisę leisti vienam įgaliotajam galutiniam naudotojui diegti ir 

naudoti Produktą viename kompiuteryje su sąlyga, kad tas galutinis naudotojas Produktą naudos tik tame 

kompiuteryje, kuriame jis įdiegtas. Licenciatas gali leisti vienam įgaliotam galutiniam naudotojui įdiegti antrą 

kopiją, skirtą galutiniam naudotojui išimtinai naudoti antrame kompiuteryje, jeigu vienu metu bus naudojama tik 

viena (1) Produkto kopija. Joks kitas galutinis naudotojas tuo pačiu metu negali naudoti Produkto pagal tą pačią 

licenciją jokiu kitu tikslu. 

8. „Testavimo serverio licencija“ – licencija, suteikianti Licenciatui teisę diegti ir naudoti Programinę įrangą siekiant 

tikslų šiose srityse: Pridėtinės vertės taikomųjų programų ir žemėlapių talpyklų kūrimas bei testavimas; naudotojo 

tinkamumo ir našumo testavimas, kitos trečiosios šalies programinės įrangos apkrovos testavimas; naujų komercinių 

duomenų naujinimų kūrimas; su mokymu susijusi veikla, kaip apibrėžta Dokumentacijoje. Pridėtinės vertės 

taikomosios programos ir žemėlapių talpyklos gali būti naudojamos su Kūrimo ir Diegimo serveriais. 

9. „Terminuota licencija“ – licencija ar prieiga naudoti Produktą ribotą laikotarpį („Terminą“) arba naudoti 

prenumeratos ar operacijų skaičiaus pagrindu. 

http://www.esri.com/legal/software-license
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10. „Nuolatinė licencija“ – licencija, pagal kurią Produkto versija, už kurią sumokėti licencijoje numatyti mokesčiai, 

gali būti naudojama neribotą laikotarpį, nebent „Esri“ arba Licenciatas nutrauktų sutartį, kaip numatyta šioje 

Sutartyje. 
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2 SKYRIUS. SPECIALIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO SĄLYGOS 
 

Toliau pateiktoje lentelėje išvardyti „Esri“ Produktai, kuriems, be bendrųjų Licencinės sutarties dalyje „Bendrosios licencijos 

sąlygos“ išdėstytų sąlygų, taikomos ir kitos konkrečios Naudojimo sąlygos. Papildomos naudojimo sąlygos pateiktos iš karto 

po šia lentele; kiekvienai iš jų priskirtas (-i) nuorodos numeris (-iai), kuris (kurie) įrašytas (-i) skliausteliuose prie šioje 

lentelėje išvardytų Produktų pavadinimų (kai kuriais atvejais nurodomos papildomos naudojimo sąlygos gali būti pateiktos 

atskiru Priedu, kaip nurodyta): 

 

Kompiuterio produktai 

▪ „ArcGIS for Desktop“ („Advanced“, „Standard“ arba 

„Basic“) (26; 2 priedas, 1 pastaba; 2 priedas, 

6 pastaba) 

▪    „ArcGIS Earth“ (65; 2 priedas, 1 pastaba) 

▪ „ArcGIS Explorer Desktop“ (20; 2 priedas, 1 pastaba) 

▪ „ArcGIS for AutoCAD“ (20) 

▪ „ArcPad“ (12; 13; 2 priedas, 1 pastaba; 2 priedas, 

2 pastaba) 

▪ „ArcReader“ (20; 2 priedas, 1 pastaba) 

▪ „Esri Business Analyst“ (2 priedas, 1 pastaba; 

2 priedas, 4 pastaba) 

▪ „ArcGIS for Windows Mobile“ (15; 54; 2 priedas, 

1 pastaba) 

▪ „ArcGIS for iOS“; „ArcGIS for Windows Phone“; 

„ArcGIS for Android“ (2 priedas, 1 pastaba) 

 

Serverio produktai 

▪ „ArcGIS for Server“ 

– „Workgroup“ (28; 29; 30; 32; 38; 39; 2 priedas, 

1 pastaba; 2 priedas, 6 pastaba) 

– „Enterprise“ (31; 38; 39; 2 priedas, 1 pastaba; 

2 priedas, 6 pastaba) 

– Su „Virtual Cloud Infrastructure“ (10; 3 priedas 

„Bendrosios sąlygos“) 

▪ „ArcGIS for Server“ plėtinys 

– „ArcGIS for INSPIRE“ (2 priedas, 1 pastaba) 

– „ArcGIS for Maritime: Server“ (2) 

▪ „Esri Business Analyst for Server“ 

– „Workgroup“ (28; 29; 30; 31; 39; 2 priedas, 

1 pastaba; 2 priedas, 4 pastaba) 

– „Enterprise“ (31; 39; 2 priedas, 1 pastaba; 

2 priedas, 4 pastaba) 

▪ „Portal for ArcGIS“ (31; 2 priedas, 1 pastaba) 

▪ „Esri Tracking Server“ (31) 

Programų kūrėjų priemonės 

▪ „AppStudio for ArcGIS Standard“ (11, 16, 19) 

▪„ArcGIS Runtime SDK for Android“, „iOS“, „Java“, 

„Mac OS X“, „Microsoft .NET Framework“ 

(„Windows“ [darbalaukis], „Windows Phone“, 

„Windows Store“), „Qt“ arba WPF (16; 19; 2 priedas, 

1 pastaba) 

▪ „ArcGIS Runtime Standard Level for Android“, 

„iOS“, „Java“, „Mac OS X“, „Microsoft .NET 

Framework“ („Windows“ [darbalaukis], „Windows 

Phone“, „Windows Store“), „Qt“ arba WPF (15; 18; 

2 priedas, 1 pastaba) 

▪ „ArcGIS Engine Developer Kit“ ir plėtiniai (16, 19; 

22, 26) 

▪ „ArcGIS Engine for Windows/Linux“ ir plėtiniai (15; 

22; 26; 2 priedas, 1 pastaba; 2 priedas, 6 pastaba) 

▪ „ArcGIS Web Mapping“ (įskaitant „ArcGIS API for 

JavaScript“ / HTML5, „ArcGIS API for Flex“, 

„ArcGIS API for Microsoft Silverlight“) (15; 16; 64; 

66; 2 priedas, 1 pastaba) 

▪ „Esri Business Analyst Server Developer“ (2 priedas, 

1 pastaba; 2 priedas, 4 pastaba) 

▪ „Esri Developer Network“ (EDN) programinė įranga 

ir duomenys (24; 26; 2 priedas, 6 pastaba) 

▪ „Esri File Geodatabase API“ (47) 

 

Sugrupuoti produktai 

▪ „ArcGIS for Transportation Analytics“ (1; 2 priedas, 

1 pastaba; 2 priedas, 2 pastaba; ) 

Kita 

▪ „Navigator for ArcGIS“ (14) 

 

Pastabos: 

 

▪ Jei nė vieno pateiktoje lentelėje nurodyto Produkto licencijų nesuteikiate, šios papildomos naudojimo sąlygos jums 

netaikomos. 

▪ Papildomos produktų naudojimo sąlygos TAIKOMOS TIK tiems Produktams, šalia kurių pateiktoje lentelėje yra jas 

nurodantis numeris. 

▪ Jei taikomame Užsakymo dokumente nenurodyta kitaip, Programinės įrangos plėtiniams taikoma tokia pat naudojimo 

aprėptis, kokia suteikta atitinkamai Programinei įrangai. 
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Papildomos naudojimo sąlygos, taikomos anksčiau išvardytiems Produktams: 

 

1. „ArcGIS for Transportation Analytics“ programinę įrangą, Duomenis ir „Online Services“ Licenciatas gali naudoti 

tik transporto priemonių parko operacijoms  tiesiogiai palaikyti. „ArcGIS for Transportation Analytics“ ar jos 

atskirų komponentų jokiu kitu tikslu naudoti neleidžiama. Šis apribojimas netaikomas į „ArcGIS for Transportation 

Analytics“ įtrauktai „ArcGIS Online for Organizations“ paskyrai. Pagal šios Licencinės sutarties sąlygas „ArcGIS 

Online Organizacijos paskyra“ paskyra gali būti naudojama bet kokiu tikslu. 

2. Neskirta naudoti  navigacijos  tikslais. 

 3–9. Rezervuota. 

10. Licenciatas pateiks informaciją arba kitą medžiagą, susijusią su turiniu (įskaitant visų kliento pusės programų 

kopijas), kaip pagrįstai reikalaujama norint patikrinti, ar Licenciatas laikosi šios Licencinės sutarties. „Esri“ gali 

stebėti Licenciato turinio išorines sąsajas (pvz., prievadus), kad patikrintų, ar Licenciatas laikosi šios Licencinės 

sutarties. Licenciatas neblokuos ir nekliudys atlikti tokio stebėjimo, bet jis gali naudoti šifravimo technologiją arba 

užkardas, kad jo turinys išliktų konfidencialus. Licenciatas bendradarbiaus su „Esri“, kad būtų nustatytas bet kurios 

problemos, kylančios naudojant „ArcGIS for Server“ su „Virtual Cloud Infrastructure“ tarnybas, šaltinis, jei 

problemos pagrįstai gali būti priskiriamos Licenciato turiniui arba bet kuriai galutinio naudotojo medžiagai, kurią 

kontroliuoja Licenciatas. 

11. Programoms, sukurtoms su „AppStudio for ArcGIS Standard“, galioja „ArcGIS Runtime“ standartinio lygio 

naudojimo sąlygos. 

12. Navigacijos tikslais galima naudoti tik su „ArcLogistics“. 

13. „Dvejopo naudojimo licencija“ reiškia, kad Programinė įranga gali būti įdiegta kompiuteryje ir vienu metu 

naudojama su delninuku (PDA) arba delniniu mobiliuoju kompiuteriu, bet Programinę įrangą vienu metu gali 

naudoti tik vienas (1) asmuo. 

14. Galima naudoti navigacijos tikslais. 

15. Licencijuojama kaip pagal Diegimo licenciją, taikant Bendrosios licencijos sąlygų 3 straipsnio 3.1 dalies nuostatas. 

16. Licenciatas gali naudoti SDK arba API siekdamas sukurti Pridėtinės vertės taikomąsias programas, o tada jas platinti 

ir suteikti jų licencijas galutiniams naudotojams, kurie šias Pridėtinės vertės taikomąsias programas galėtų naudoti 

bet kurioje vietoje, jei to nebūtų draudžiama daryti pagal eksporto nuostatas, kaip apibrėžta Bendrųjų licencijos 

sąlygų 3 straipsnio 3.1 dalyje. 

17. Rezervuota. 

18. Diegimo licencija yra taikoma vienai Pridėtinės vertės taikomajai programai viename kompiuteryje. 

19. Licencija nesuteikia teisės kurti internetu arba serveryje veikiančių Pridėtinės vertės taikomųjų programų. 

20. Licenc iatas gali atkurti ir platinti Programinę įrangą, jei įvykdomi visi šie reikalavimai: 

 

a) Atkuriama ir platinama visa Programinė įranga. 

b) Prie kiekvienos Programinės įrangos kopijos pridedama licencinė sutartis, sauganti Programinę įrangą tokiu 

pat mastu kaip ši Licencinė sutartis, o gavėjas sutinka laikytis licencinės sutarties sąlygų. 

c) Atkuriami visi autorių teisių ir prekių ženklų autorystės nurodymai / pranešimai. 

d) Už Programinės įrangos naudojimą netaikomas joks mokestis ar rinkliava. 

 

21. Rezervuota. 

22. a) Norėdamas įgyti teisę paleisti „ArcGIS Engine“ taikomąją programą viename (1) kompiuteryje, galutinis 

naudotojas privalo įsigyti „ArcGIS Engine for Windows / Linux“ programinę įrangą arba kitą „ArcGIS for 

Desktop“ programinę įrangą („Basic“, „Standard“ arba „Advanced“). 

b) „ArcGIS Engine for Windows/Linux“ plėtinių negalima naudoti kartu su „ArcGIS for Desktop“ programine 

įranga norint paleisti „ArcGIS Engine“ pridėtinės vertės taikomąsias programas. Vienas naudotojas viename (1) 

kompiuteryje gali turėti kelias įdiegtas „ArcGIS Engine“ pridėtinės vertės taikomąsias programas ir tik jis, kaip 

galutinis naudotojas, gali jas naudoti. 

23. Rezervuota. 

24. EDN programinę įrangą galima naudoti tik prototipinės Pridėtinės vertės taikomosios programos ir žemėlapių 

talpyklų kūrimo, testavimo ir demonstravimo tikslais. Pridėtinės vertės taikomosios programos ir žemėlapių 

talpyklos gali būti naudojamos su Testavimo ir Diegimo serveriais. EDN serverio Programinę įrangą ir Duomenis 

galima diegti keliuose kompiuteriuose, naudojamuose Licenciato, kuris yra EDN kūrėjas; visa kita EDN programinė 

įranga licencijuojama pagal Vardinę licenciją. 

25. Rezervuota. 
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26. „ArcSDE Personal Edition“ geografinių duomenų bazėje saugomų Licenciato duomenų apimtis negali viršyti 

dešimties (10) gigabaitų. 

27. Rezervuota. 

28. Naudojimas ribojamas iki dešimties (10) konkurentinių galutinių naudotojų, naudojančių kitas taikomąsias 

programas (ne „ArcGIS for Server“). Šis apribojimas apima naudojimąsi „ArcGIS for Desktop“ programine įranga, 

„ArcGIS Engine“ programine įranga ir trečiųjų šalių taikomosiomis programomis, kurios jungiasi tiesiogiai prie bet 

kokios „ArcGIS for Server“ geoduomenų bazės. Žiniatinklio taikomųjų programų prisijungimų skaičius 

neribojamas. 

29. Programinę įrangą galima naudoti tik su palaikoma „SQL Server Express“ versija. Derančios versijos išvardytos prie 

„Esri“ svetainėje pateiktų sistemos reikalavimų, susijusių su produktu. 

30. Licenciato duomenų apimtis iš viso negali viršyti dešimties (10) gigabaitų. 

31. Licenciatas gali turėti rezervinę (-ių) „Esri Server“ Programinės įrangos įdiegtį (-ių), skirtą (-ų)  permetimo 

operacijoms, bet rezervinę Programinę įrangą galima naudoti tik tol, kol neveikia pagrindinė svetainė. Rezervinės 

programinės įrangos sistemos nenaudojamos, išskyrus atvejus, kai to reikia sistemos priežiūrai ir duomenų bazėms 

atnaujinti, kai pirminė svetainė ar bet kuri kita rezervinė svetainė neveikia. 

32. Rezervinės programinės įrangos neleidžiama diegti permetimo operacijoms. 

 33–37. Rezervuota. 

38. „ArcGIS 3D Analyst for Server“ plėtinį, pridėtą prie „ArcGIS for Server Standard“ („Workgroup“ arba 

„Enterprise“), galima naudoti tik gaublio duomenų podėliui (-iams) kurti arba gaublio dokumentui skelbti kaip 

„ArcGIS Globe Service“. Joks kitas „ArcGIS 3D Analyst for Server“ plėtinio Programinės įrangos naudojimas su 

„ArcGIS for Server Standard“ neleidžiamas. 

39. Jokios redagavimo funkcijos, įtrauktos į „ArcGIS for Server“, neleidžiama naudoti su „ArcGIS for Server Basic“ 

(„Workgroup“ arba „Enterprise“). 

 40–46. Rezervuota. 

47. Licenciatas gali kurti ir galutiniams naudotojams platinti Pridėtinės vertės taikomąsias programas, kuriose 

naudojama „Esri File Geodatabase API“. 

 48–53. Rezervuota. 

54. „ArcGIS for Windows Mobile“ visuotinio diegimo licencija suteikia teisę naudoti su „ArcGIS for Server Enterprise“ 

(„Advanced“ arba „Standard“) „ArcGIS for Server Workgroup“ („Advanced“), „ArcGIS for Desktop“ („Advanced“, 

„Standard“, „Basic“) ir „ArcGIS Engine“ pridėtinės vertės taikomosiomis programomis. 

 55–63. Rezervuota. 

64. Pridėtinės vertės taikomoji (-osios) programa (-os), skirta (-os) diegti žiniatinklyje, turi būti naudojama (-os) su kitu 

(kitais) „Esri“ Produktu (-ais). Trečiosios šalies technologijas taip pat galima naudoti su Pridėtinės vertės taikomąja 

(-osiomis) programa (-omis), bet tik jei Pridėtinės vertės taikomoji (-osios) programa (-os) naudojama (-os) su kitu 

(kitais) „Esri“ Produktu (-ais). 

65. Galima naudoti tik su kitu (-ais) „Esri“ Produktu (-ais). Trečiosios šalies technologijas taip pat galima naudoti su 

„ArcGIS Earth“, bet tik jei „ArcGIS Earth“ visada naudojama su kitu (-ais) „Esri“ Produktu (-ais). 

 

66. Kompiuterių taikomųjų programų atveju kiekviena licencija galioja vienai organizacijai. Šioje licencijoje 

organizacija atitinka pagrindinį registruotą unikalų domeno identifikatorių. Domenas – tai interneto domeno 

pavadinimas, užregistruotas domenų pavadinimų registre. Pavyzdžiui, adrese pavyzdys.com registruotasis unikalus 

domeno identifikatorius yra „pavyzdys.com“. Atitinkamai adrese pavyzdys.com.xx (kur xx – registruotasis šalies 

kodas) registruotasis unikalus domeno identifikatorius yra „pavyzdys.com.xx“. Kompiuterio taikomąsias programas 

gali naudoti bet kuris darbuotojas organizacijoje su pagrindiniu registruotuoju unikaliu domeno identifikatoriumi. 

Programų, kurios gali būti sukurtos ir įdiegtos organizacijos viduje, skaičius nėra ribojamas. 
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2 PRIEDAS 

DUOMENŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS 

(E 300-2) 

 

Šiame Duomenų naudojimo sąlygų priede („2 priedas“) nustatytos Licenciato naudojimosi Duomenimis sąlygos ir įtraukta 

Licenciato pagrindinė licencinė sutartis, jei yra, arba Licencinė sutartis, pateikta adresu http://www.esri.com/legal/software-

license (atitinkamai „Licencinė sutartis“) ir įtraukta naudojant nuorodą. Šiam 2 priedui teikiama pirmenybė, jei nesutampa jo 

ir Licencinės sutarties sąlygos, išdėstytos dalyje Bendrosios licencijos sąlygos.„Esri“ pasilieka teisę bet kada keisti toliau 

nurodytas Duomenų naudojimo sąlygas. Toliau pateikta nuostata taikoma Duomenims, licencijuotiems taikant prenumeratą. 

Licenciatas gali anuliuoti šią prenumeratą rašytiniu pranešimu, adresuotu „Esri“, arba nustoti naudotis Duomenimis. Jei 

Licenciatas toliau naudojasi Duomenimis, bus laikoma, kad Licenciatas sutiko su pakeitimu. Duomenų naudojimo sąlygos 

išdėstytos toliau pateikiamose pastabose. 

 

1 SKYRIUS. BENDRIEJI DUOMENŲ NAUDOJIMO APRIBOJIMAI 

 

Be Licencinės sutarties 4.2 straipsnyje nurodytų apribojimų, Licenciatui ir Licenciato galutiniam naudotojui (kartu – 

Naudotojai) taikomi toliau nurodyti Duomenų naudojimo apribojimai. Bet koks Duomenų naudojimas, kuris nėra aiškiai 

nurodytas kaip leistinas pagal 2 dalies arba bet kurią kitą Licencinės sutarties nuostatą, yra griežtai draudžiamas. 

Neapsiribodamas pirmiau pateiktomis bendrosiomis nuostatomis, Licenciatas užtikrina, kad Naudotojams yra draudžiama 

i) bendrai platinti Duomenis, ii) naudoti Duomenis su bet kuria neteisėta paslauga arba produktu, iii) teikti Duomenis per 

kurią nors trečiąją šalį arba jos vardu. 

 

2 SKYRIUS. KONKREČIOS DUOMENŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS 

 

Toliau pateiktoje lentelėje išvardyti „Esri“ Produktai, kuriems, be bendrųjų Licencinės sutarties dalyje „Bendrosios licencijos 

sąlygos“ išdėstytų sąlygų, taikomos ir kitos konkrečios Naudojimo sąlygos. Papildomos naudojimo sąlygos pateiktos iš karto 

po šia lentele; kiekvienai iš jų priskirtas (-i) nuorodos numeris (-iai), kuris (kurie) įrašytas (-i) skliausteliuose prie šioje 

lentelėje išvardytų Produktų pavadinimų. 

 

▪ „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 priedas, 1 pastaba) 

▪ „HERE Traffic Data“ (11; 1 priedas, 1 pastaba) 

▪ „Data Appliance for ArcGIS“ (3) 

▪ „Business Analyst Data“ (4, 10) 

▪ „Demographic Data“, „Consumer Data“ ir „Business 

Data“ („Esri Data“) (5, 10) 

▪ „Data and Maps for ArcGIS“ (6) 

▪ „Esri MapStudio“ duomenys (9) 

 „World Geocoder for ArcGIS Basic“ (7) 

 

 

Pastabos: 

 

▪ Jei nė vieno pateiktoje lentelėje nurodyto Produkto licencijų nesuteikiate, šios papildomos naudojimo sąlygos jums 

netaikomos. 

▪ Papildomos produktų naudojimo sąlygos TAIKOMOS TIK tiems Produktams, šalia kurių pateiktoje lentelėje yra jas 

nurodantis numeris. 

 

Papildomos naudojimo sąlygos, taikomos anksčiau išvardytiems Produktams: 

 

1.„ArcGIS Online Data“: Programinė įranga ir „Online Services“, prie kurių yra nuoroda į šią pastabą, suteikia prieigą prie 

„ArcGIS Online Data“. „ArcGIS Online Data“ suteikiami naudoti tik kartu su Licenciato autorizuotai naudojama „Esri“ 

programine įranga ir „Online Services“. „ArcGIS Online“ duomenų, gaunamų naudojant nemokamas „ArcGIS Online“ 

paskyras, naudojimui gali būti taikomos naudojimo ribos. 

 

http://www.esri.com/legal/software-license
http://www.esri.com/legal/software-license
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„ArcGIS Online Basemap Data“: 

 

a) „ArcGIS Online“ pagrindinius žemėlapių duomenis galima perkelti į atjungties režimą naudojant „Esri“ turinio 

paketus ir vėliau pristatyti (perkelti) į bet kurį įrenginį naudoti išskirtinai su licencijuota „Esri“ kliento programine 

įranga. 

b)„ArcGIS Online“ pagrindiniams žemėlapių duomenims taikomas bendras penkiasdešimties milijonų (50 000 000) 

operacijų per bet kurį dvylikos (12) mėnesių laikotarpį apribojimas. Operacijos apima pagrindinių žemėlapių 

duomenų ir geografinės ieškos operacijas. Operacija apibrėžta „ArcGIS“ išteklių dokumentuose adresu 

http://links.esri.com/agol/transactiondef. 

 

 Licenciatas gali naudoti Duomenis, prieinamus per „ArcGIS Online“, kaip tai leista toliau nurodytų URL sąlygomis: 

 

a) HERE duomenims taikomos naudojimo sąlygos, nurodytos http://www.esri.com/supplierterms-HERE. 

b) „Tele Atlas“ / „TomTom“ duomenims taikomos naudojimo sąlygos, pateiktos adresu 

http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf. 

  

c) BODC batimetrijos duomenims taikomos naudojimo sąlygos, nurodytos http://www.esri.com/terms-of-use-

bodc. 

d) „MB-Research GmbH“ (MBR) duomenys: Naudotojams draudžiama i) naudoti MBR duomenis, įskaitant 

Europos demografinius duomenis, duomenis apie vartotojų poreikius, taip pat siuntimo paštu ir geografinių 

sienų duomenis (bet jais neapsiribojant), siekiant juos sukompiliuoti, patobulinti, patikrinti, papildyti, įtraukti į 

kurią nors duomenų bazę arba kitą informacijos kompiliaciją arba juos iš ten panaikinti, jei ta duomenų bazė 

arba informacijos kompiliacija yra parduodama, nuomojama, skelbiama, teikiama arba kitaip perduodama 

trečiajai šaliai, ii) modifikuoti arba kitaip keisti MBR duomenis negavus rašytinio MBR sutikimo, kuris yra 

duodamas arba atšaukiamas MBR nuožiūra. 

 

2.„StreetMap Premium for ArcGIS“: „StreetMap for ArcGIS for Windows Mobile“; „StreetMap for ArcPad“; „StreetMap 

Premium for ArcGIS for Transportation Analytics“: šiuos produktus (kartu – „StreetMap“ duomenys) galima naudoti 

žemėlapių sudarymo, geokodavimo ir tiesioginių maršrutų kūrimo tikslais, bet jie nėra licencijuojami kaip dinaminė 

maršrutų kūrimo realiuoju laiku priemonė. Pavyzdžiui, „StreetMap“ duomenų negalima naudoti siekiant įspėti naudotoją 

apie būsimus manevrus (pavyzdžiui, įspėti apie artėjantį posūkį) arba alternatyviam maršrutui apskaičiuoti praleidus 

posūkį. „StreetMap“ duomenų negalima naudoti kelių transporto priemonių optimizuotiems maršrutams kurti. 

„StreetMap“ duomenis, įgytus naudoti su „ArcGIS for Desktop“, „ArcGIS for Server“, „ArcPad“, „ArcGIS for 

Transportation Analytics“ arba „ArcLogistics“ programine įranga, galima naudoti tik su Produktu, dėl kurio „StreetMap“ 

duomenys įsigyti, ir negalima naudoti su jokiu kitu Produktu. „StreetMap for Windows Mobile Data“ licencijuota 

naudoti tik mobiliuosiuose įrenginiuose arba kartu su „ArcGIS for Mobile“ taikomosiomis programomis. „StreetMap“ 

duomenys gali būti duomenys iš bet kurio toliau nurodyto šaltinio. 

 

a) HERE duomenims taikomos naudojimo sąlygos, nurodytos http://www.esri.com/supplierterms-HERE. Jei 

HERE duomenims suteikta licencija, leidžianti juos naudoti „StreetMap Premium for ArcGIS for 

Transportation Analytics“, galima sekti, sinchronizuoti kelių transporto priemonių maršrutus ir juos optimizuoti. 

b) „Tele Atlas“ / „TomTom“ duomenims taikomos naudojimo sąlygos, pateiktos adresu 

http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf. 

 

3.„Data Appliance for ArcGIS“: Duomenims, pateiktiems su „Data Appliance“, taikomos toliau išvardytos papildomos 

naudojimo sąlygos. 

 

a) HERE duomenims taikomos naudojimo sąlygos, nurodytos http://www.esri.com/supplierterms-HERE. 

b) „Tele Atlas“ / „TomTom“ duomenims taikomos naudojimo sąlygos, pateiktos adresu 

http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf. 

c) Duomenims iš „i-cubed“ taikomos naudojimo sąlygos, pateiktos adresu 

http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf. 

d) BODC batimetrijos duomenims taikomos naudojimo sąlygos, nurodytos http://www.esri.com/terms-of-use-

bodc. 

 

http://links.esri.com/agol/transactiondef
http://www.esri.com/supplierterms-HERE
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf
http://www.esri.com/terms-of-use-bodc
http://www.esri.com/terms-of-use-bodc
http://www.esri.com/supplierterms-HERE
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf
http://www.esri.com/supplierterms-HERE
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf
http://www.esri.com/terms-of-use-bodc
http://www.esri.com/terms-of-use-bodc
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4.„Business Analyst Data“: „Business Analyst Data“ pateikiami su „Esri Business Analyst“ („Server“, „Desktop“). 

Duomenims taikomos šios papildomos naudojimo sąlygos: 

 

a) Duomenys pateikiami naudoti tik Licenciato vidiniais verslo tikslais kartu su Licenciato autorizuotai naudojama 

Programine įranga. Kaip apibrėžta 2 priedo 10 pastaboje, „Business Analyst Data“, įskaitant išvestinius 

produktus (pvz., geokodus), leidžiama naudoti tik su atitinkamu „Business Analyst“ plėtiniu. Jei Licenciatas 

užsako „Esri Business Analyst“ ar „Business Analyst“ („Canadian Edition“) arba „Business Analyst Online“ 

API, „Community Analyst“ API ir „Location Analytics“ API su nacionalinio duomenų rinkinio pogrupiu (t. y. 

Regiono, Valstijos, Vietos) licenciją, jis gali naudoti tik licencijuotą pogrupį, bet ne kitas nacionalinio duomenų 

rinkinio dalis. 

b) „Business Analyst Data“, pateikiamus naudojant „Business Analyst for Server“, negalima padėti į talpyklą arba 

atsisiųsti naudojant klientų taikomąsias programas ir įrenginius. 

c) „Infogroup“ duomenims taikomos šios naudojimo sąlygos: „Naudotojai“ reiškia „Esri“ programinės įrangos 

galutinius naudotojus. Bet koks „Infogroup“ duomenų bazės naudojimas, kuris nėra aiškiai nurodytas šioje 

Licencinėje sutartyje, griežtai draudžiamas. Neapsiribojant pirmiau pateiktomis bendrosiomis nuostatomis, 

Naudotojams aiškiai draudžiama: i) sublicencijuoti arba perparduoti „Infogroup“ duomenų bazę; ii) naudoti 

arba leisti trečiosioms šalims naudoti „Infogroup“ duomenų bazę siekiant kompiliuoti, tobulinti, tikrinti, 

papildyti, įtraukti į bet kokį siuntimo sąrašą, geografinį arba prekybos katalogą, įmonių katalogą, sisteminį 

katalogą, sisteminės reklamos arba kitos informacijos, kuri parduodama, nuomojama, skelbiama, suteikiama 

arba bet kokiu būdu pateikiama trečiajai šaliai, rinkinį ar iš jų pašalinti; iii) naudoti „Infogroup“ duomenų bazę 

bet kokioje paslaugoje arba produkte, jei tai nėra konkrečiai nurodyta šioje Licencinėje sutartyje, arba siūlyti ją 

per bet kokią trečiąją šalį; iv) pertvarkyti, dekompiliuoti, atlikti apgrąžos inžineriją, modifikuoti arba kitaip 

keisti „Infogroup“ duomenų bazę arba bet kokią jos dalį prieš tai negavus „Infogroup“ rašytinio sutikimo, kuris 

yra duodamas arba atšaukiamas tik „Infogroup“ nuožiūra; v) naudoti „Infogroup“ duomenų bazę bet kokiais 

tiesioginės rinkodaros tikslais. 

d) HERE duomenims taikomos naudojimo sąlygos, nurodytos http://www.esri.com/supplierterms-HERE. 

e) „Tele Atlas“ / „TomTom“ duomenims taikomos naudojimo sąlygos, pateiktos adresu 

http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf. 

f) MBR duomenys: Naudotojams draudžiama i) naudoti MBR duomenis, įskaitant Europos demografinius 

duomenis, duomenis apie vartotojų poreikius, taip pat siuntimo paštu ir geografinių sienų duomenis (bet jais 

neapsiribojant), siekiant juos sukompiliuoti, patobulinti, patikrinti, papildyti, įtraukti į kurią nors duomenų bazę 

arba kitą informacijos kompiliaciją arba juos iš ten panaikinti, jei ta duomenų bazė arba informacijos 

kompiliacija yra parduodama, nuomojama, skelbiama, teikiama arba kitaip perduodama trečiajai šaliai, arba 

ii) modifikuoti arba kitaip keisti MBR duomenis negavus rašytinio MBR sutikimo, kuris yra duodamas arba 

atšaukiamas MBR nuožiūra. 

g) D&B duomenys: negalima naudoti jokiais tiesioginio susirašinėjimo arba tiesioginės rinkodaros tikslais. 

 

5.„Demographic Data“, „Consumer Data“ ir „Business Data“ („Esri Data“): ši Duomenų kategorija apima „Updated 

Demographic Database“, „Census Data“, „American Community Survey (ACS) Data“, „Consumer Spending“, 

„Business“, „Retail MarketPlace“, „Tapestry Segmentation“, „Market Potential“, „Crime Index“, „Major Shopping 

Center“, „Traffic Count“ ir „Banking“ duomenų rinkinius. „Esri Data“ galima naudoti be Programinės įrangos arba 

„Online Services“. Teisė naudoti kiekvieną duomenų rinkinį suteikiama pagal vieno arba kelių toliau nurodytų tipų 

licenciją. 

 

▪Vardinė prieiga: prieiga prie duomenų suteikiama vienam naudotojui, duomenis naudojančiam kūrimo tikslais 

arba asmeninėms reikmėms kompiuteryje arba serveryje. Interneto prieiga neleistina. 

▪Vidinės svetainės / serverio – Žinomo naudotojo: prieiga suteikiama įvardytiesiems (žinomiems) naudotojams, 

kai naudojimas susijęs su Licenciato asmeninėmis reikmėmis. Šiems Įvardytiesiems naudotojams suteikiama 

prieiga prie žiniatinklio. 

▪Viešosios svetainės (nekomercinės) – Iš dalies aptarnaujamas modelis: savivaldybės valdžiai atstovaujančiam 

Licenciatui suteikiama teisė naudoti Duomenis viešojoje Pridėtinės vertės taikomojoje programoje, skirtoje 

apibrėžtai visuomenės daliai, užtikrinant, kad Licenciatas negauna pajamų iš tokio naudojimo. 

▪Viešosios svetainės (komercinės) – Žinomo naudotojo: Licenciatui suteikiama teisė naudoti Duomenis viešojoje 

Pridėtinės vertės taikomojoje programoje, skirtoje Įvardytiesiems naudotojams, siekiant pelno iš tokios 

Pridėtinės vertės taikomosios programos. 

http://www.esri.com/supplierterms-HERE
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf
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▪Viešosios svetainės (komercinės) – Anoniminio naudotojo: Licenciatui suteikiama teisė naudoti Duomenis 

viešojoje Pridėtinės vertės taikomojoje programoje, kuri yra naudojama bendrai, siekiant pelno iš tokios 

Pridėtinės vertės taikomosios programos. 

 

6.„Data and Maps for ArcGIS“: Duomenys pateikiami licencijuotiems „ArcGIS for Desktop“, „ArcGIS for Server“ ir 

„ArcGIS Online“ naudotojams. „Data and Maps for ArcGIS“ pateikiami autorizuotai naudoti tik kartu su „ArcGIS for 

Desktop“, „ArcGIS for Server“ ir „ArcGIS Online“. 

 

a) Licenciatas gali platinti Duomenis, kaip aprašyta dokumente „Redistribution Rights Matrix“, kurį rasite adresu 

http://www.esri.com/legal/redistribution-rights, Pagalbos sistemoje arba palaikymo metaduomenų failuose, 

laikydamasis konkrečių autorystės nurodymo aprašų ir reikalavimų, taikomų duomenų rinkiniui, prie kurio turi 

prieigą. 

b) „StreetMap Data“ galima naudoti vaizdavimui, geokodavimo ir maršrutų sudarymo tikslams, išskyrus 

dinaminių maršrutų sudarymą. Pavyzdžiui, „StreetMap USA“ negali būti naudojama norint įspėti naudotoją 

apie būsimus manevrus (pavyzdžiui, įspėti apie artėjantį posūkį) arba alternatyviam maršrutui parinkti praleidus 

posūkį. 

 

7.Ribojama iki 250 000 000 geokodų prenumeratos laikotarpiu. 

8. Rezervuota. 

9.„MapStudio“ duomenys: naudojant šiuos Duomenis taikomos tokios sąlygos: 

 

a) HERE duomenims taikomos naudojimo sąlygos, nurodytos http://www.esri.com/supplierterms-HERE. 

b) „Tele Atlas“ / „TomTom“ duomenims taikomos naudojimo sąlygos, pateiktos adresu 

http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf. 

c) Duomenims iš „i-cubed“ taikomos naudojimo sąlygos, pateiktos adresu 

http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf. 

d) D&B duomenys: negalima naudoti jokiais tiesioginio susirašinėjimo arba tiesioginės rinkodaros tikslais. 
 

10. Licenciatas gali įtraukti Duomenis spausdintos kopijos arba tik skaitomu formatu („Išvestys“) į pateikčių paketus, 

rinkodaros tyrimus arba kitas ataskaitas ar dokumentus, paruoštus trečiosioms šalims. Licenciatas negali perparduoti arba 

kitais būdais platinti Išvesčių atskirai. 

11. „ArcGIS for Transportation Analytics“ – HERE eismo duomenų parinktis: šios interneto duomenų paslaugos parinktis 

galima tik naudojant „ArcGIS for Transportation Analytics“. Šių duomenų naudojimui taikomos tokios sąlygos: 
 

a) HERE eismo duomenims taikomos naudojimo sąlygos, nurodytos http://www.esri.com/supplierterms-HERE. 

b) Jei nėra navigacijos priedo, automatiškai kurti arba koreguoti maršrutus atsižvelgiant į eismo sąlygas 

neleidžiama. 

c) HERE eismo duomenys negali būti archyvuojami ir gali būti teikiami tik galutiniams vartotojams naudoti per 

artimiausią laikotarpį, kuris negali būti ilgesnis kaip vienas (1) dvidešimt keturių (24) valandų periodas. 

d) HERE eismo duomenys negali būti rodomi ar transliuojami per jokią FM / AM / HD radijo ar televizijos 

transliaciją, taip pat teikiant RDS duomenis. 

e) HERE eismo duomenys negali būti naudojami kartu su eismo sistema, kuri skambinantiesiems teikia eismo 

pranešimus balsu, taip pat negali būti į ją įtraukti. 

f) HERE eismo duomenys negali būti naudojami skaitomų įspėjimų apie el. laiškus, pranešimų ar balso pašto 

programoms (kuriose yra bent kiek HERE eismo duomenų) plėtoti; šias programas taip pat draudžiama 

komerciškai platinti. 

http://www.esri.com/legal/redistribution-rights
http://www.esri.com/supplierterms-HERE
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf
http://www.esri.com/supplierterms-HERE
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3 PRIEDAS 

„ONLINE SERVICES“ PRIEDAS 

(E 300-3) 

 

Šiame „Online Services“ priede („3 priedas“) nustatytos Licenciato naudojimosi „Online Services“ sąlygos ir įtraukta 

Licenciato pagrindinė licencinė sutartis, jei yra, arba Licencinė sutartis, pateikta adresu http://www.esri.com/legal/software-

license (atitinkamai „Licencinė sutartis“) ir įtraukta naudojant nuorodą. Šiam 3 priedui teikiama pirmenybė, jei nesutampa jo 

ir Licencinės sutarties sąlygos, išdėstytos dalyje Bendrosios licencijos sąlygos. „Esri“ pasilieka teisę prireikus atnaujinti 

sąlygas.Šio 3 priedo 1 dalyje pateiktos sąlygos, taikomos visoms „Online Services“; 2 dalyje pateiktos bendrosios sąlygos, 

taikomos konkrečioms „Online Services“. 

 

1 SKYRIUS. BENDROSIOS „ONLINE SERVICES“ NAUDOJIMO SĄLYGOS 

 

1 STRAIPSNIS. SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI 

 

Be apibrėžčių, pateiktų Licencinėje sutartyje, šiame 3 priede taikomos tokios apibrėžtys: 

 

a) „Anoniminiai naudotojai“ – bet kurie asmenys, kuriems suteikta viešoji prieiga prie bet kurios Licenciato teikiamo 

Turinio arba Pridėtinės vertės taikomosios programos dalies, kurią Licenciatas paskelbė naudodamas Bendrinimo 

priemones, numatytas licencijoje, pagal kurią Licenciatas naudoja Programinę įrangą arba „Online Services“, kaip 

apibrėžta toliau pateiktame šio Priedo 2 skyriuje. 

b) „API“ – taikomojo programavimo sąsaja. 

c) „App Login Credential“ – tai sistemos sugeneruotas programos prisijungimas ir susietasis slaptažodis, pateikiamas 

registruojant Pridėtinės vertės programą su „ArcGIS Online“, kurią galima įtraukti į Pridėtinės vertės programą, 

norint įjungus Pridėtinės vertės programą gauti prieigą prie „Online Services“ ir naudotis šia paslauga. 

d) „ArcGIS“ svetainė“ – tai http://www.arcgis.com ir bet kokios susijusios arba veiklą perimančios svetainės. 

e) „Turinys“ – tai duomenys, vaizdai, nuotraukos, animacija, vaizdo įrašai, garso įrašai, tekstas, žemėlapiai, duomenų 

bazės, duomenų modeliai, skaičiuoklės, naudotojo sąsajos, programos ir Programų kūrėjų priemonės. 

f) „Programų kūrėjų priemonės“ – programinės įrangos kūrimo rinkiniai (SDK), API, programinės įrangos bibliotekos, 

kodų pavyzdžiai ir kiti ištekliai. 

g) „Licenciato turinys“ – bet koks Turinys, kurį Licenciatas, Licenciato nurodyti Įvardytieji naudotojai arba bet kokie 

kiti vartotojai pateikia „Esri“ naudodamiesi „Online Services“, bet kokie rezultatai, gauti naudojant Licenciato turinį 

su „Online Services“, ir bet kokios Pridėtinės vertės taikomosios programos, kurias Licenciatas sukuria naudodamas 

Programų kūrėjų priemones ir visuotinai diegia naudodamas „Online Services“. Licenciato turinys neapima jokios 

grįžtamosios informacijos, pasiūlymų arba prašymų tobulinti Produktą, kuriuos Licenciatas pateikia „Esri“. 

h)  „Įvardytasis naudotojas“ – Licenciato darbuotojas, agentas, konsultantas arba rangovas, kuriam Licenciatas suteikė 

unikalų, saugų įvardytojo naudotojo prisijungimo kredencialą, būtiną norint prisijungti prie Produkto ir 

vien Licenciato naudai naudotis Produkto teikiamomis galimybėmis.  Jei naudojimas susijęs su švietimu, Įvardytieji 

naudotojai gali būti registruotieji studentai. 

i) „Tinklo turinys“ – Turinys, „Esri“ saugomas arba pateikiamas kaip „Online Services“ dalis, įskaitant bet kokias 

Žemėlapių paslaugas, Užduočių paslaugas, Vaizdų paslaugas, bet neįskaitant Turinio, kurį teikia trečiosios šalys ir 

kurio prieiga Licenciatui suteikiama per „Online Services“. 

j) „Paslaugų komponentai“ – kiekvienas iš šių: „Online Services“, Tinklo turinys, „ArcGIS“ svetainė, Programų 

kūrėjų priemonės, Dokumentacija arba susijusi medžiaga. 

k) „Bendrinimo priemonės“ – į „Online Services“ ir „ArcGIS“ svetainę įtrauktos priemonės, suteikiančios Licenciatui 

galimybę skelbti Turinį ir Pridėtinės vertės taikomąsias programas ir leidžiančios suteikti prieigą prie jų trečiosioms 

šalims ir (arba) Anoniminiams naudotojams. 

l) „Pridėtinės vertės taikomoji programa“ – Licenciato sukurta taikomoji programa, skirta naudoti su bet kokia teisėtai 

naudojama Programine įranga, Duomenimis arba „Online Services“. 

m) „Web Services“, kaip vartojama esamoje Licenciato pasirašytoje licencinėje sutartyje, jei yra, reiškia „Online 

Services“ ir bet kokį tokių „Online Services“ teikiamą Turinį. 

 

2 STRAIPSNIS. „ONLINE SERVICES“ NAUDOJIMAS 
 

2.1 „Online Services“ licencija. „Esri“ suteikia Licenciatui asmeninę, neišimtinę, neperduodamą, pasaulinę „Online Services“ 

prieigos ir naudojimo licenciją, kaip aprašyta taikomuose Užsakymo dokumentuose: i) jei už jas sumokėti taikomi licencijos 

http://www.esri.com/legal/software-license
http://www.esri.com/legal/software-license
http://www.arcgis.com/


   

 
 

E300 (Lithuanian) 

      

11 iš 18 2015-08-12      

 

mokesčiai (jei reikia); ii) Licenciato vidinėms reikmėms, naudojant Licenciatui ir Licenciato Įvardytiesiems arba 

Anoniminiams naudotojams (jei taikytina); iii) pagal šią Licencinę sutartį ir licencijuotą užregistruotą konfigūraciją, kurią 

leido „Esri“. 
 

2.2 Prenumeruojamų „Online Services“ teikimas. Prenumeruojamų „Online Services“ atveju „Esri“ 
 

a) Teiks Licenciatui „Online Services“ pagal Dokumentaciją; 

b) Teiks pagalbą klientams pagal „Esri“ standartinę pagalbos klientams politiką ir papildomą pagalbą, kurią 

Licenciatas įsigijo. 

c) Imsis visų komerciškai pagrįstų pastangų siekdama užtikrinti, kad „Online Services“ neperduotų Licenciatui jokio 

Kenkėjiško kodo, su sąlyga, kad „Esri“ neatsako už Kenkėjišką kodą, kuris buvo įterptas į „Online Services“ per 

Licenciato paskyrą arba per trečiųjų šalių Turinį. 
 

2.3 Licencijos turėtojo atsakomybės. 
 

a. Licenciatas atsako už tai, kad Įvardytieji naudotojai laikytųsi šios Sutarties sąlygų. Licenciatas ir Licenciato 

Įvardytieji ir Anoniminiai naudotojai (jei taikytina) yra vieninteliai asmenys, įgalioti jungtis prie „Online Services“ 

per Licenciato paskyras. Įvardytųjų naudotojų prisijungimo kredencialai skirti tik Įvardytiesiems naudotojams ir 

negali būti bendrinami su keliais asmenimis. Įvardytųjų naudotojų prisijungimo kredencialai gali būti iš naujo 

priskirti kitiems Įvardytiesiems naudotojams, jei ankstesniems naudotojams daugiau nereikia prieigos prie „Online 

Services“. 

b) Licenciatas ir Licenciato nurodyti Įvardytieji naudotojai privalo išlaikyti Autorizavimo kodų, Prieigos kodų, 

Įvardytųjų naudotojų prisijungimo kredencialų arba bet kokių kitų suteiktų prisijungimo prie „Online Services“ būdų 

konfidencialumą ir užtikrinti, kad prie Licenciato paskyros neprisijungtų trečiosios šalys, kurioms tokia teisė 

nesuteikta. Licenciatas turi nedelsdamas informuoti „Esri“, jei sužino apie neįgaliotą Licenciato paskyros naudojimą 

arba kitą saugumo pažeidimą. 

c) Licenciatas atsakingas už Licenciato turinio ir Pridėtinės vertės programų kūrimą ir veikimą ir už tai, kokiu būdu 

pasirenkama kitiems leisti naudotis, suteikiama prieiga, leidžiama perkelti, perduoti, atlikti techninę priežiūrą arba 

apdoroti, įskaitant bet kokį naudojimąsi Produktais arba prieigą prie jų, taip pat bet kokį kitą galutinį vartotoją, 

galutinį naudojimą ir paskirties vietai JAV vyriausybės ir kitų vyriausybių taikomus apribojimus. 
 

2.4 Draudžiamas „Online Services“ naudojimas. Be naudojimo būdų, draudžiamų pagal Licencinę sutartį, nebent sutartyje 

būtų nurodyta kitaip, Licenciatui draudžiama: i) bandyti gauti neleistiną prieigą prie „Online Services“ arba padėti tai daryti 

kitiems; ii) naudoti „Online Services“ el. pašto šiukšlėms, nepageidaujamiems el. laiškams arba užgauliai ar šmeižikiškai 

medžiagai siųsti, persekiojimui ar grasinimui fiziškai sužaloti; iii) naudoti „Online Services“ kompiuteriniams virusams, 

kirminams, nustatyto įsijungimo laiko mechanizmams, Trojos arkliams ar kitiems kompiuteriniams kodams, failams arba 

programoms, kurios sukurtos, kad pertrauktų, sunaikintų arba apribotų kompiuterių programinės, aparatinės įrangos arba 

telekomunikacijų įrangos darbą (toliau – Kenkėjiškas kodas), saugoti ar perduoti; iv) kurti „Online Services“ veidrodines 

kopijas, jas performatuoti arba rodyti bandant kurti veidrodines „Online Services“ kopijas ir (arba) naudoti komerciniais 

tikslais, išskyrus atvejus, kai „Online Services“ tiesiogiai suteikia tokią funkciją; v) bendrinti kliento pusės duomenų talpyklą, 

gautą iš „Online Content“, su kitais licencijuotais galutiniais naudotojais arba trečiosiomis šalimis; vi) platinti kliento pusės 

duomenų talpyklą, gautus iš „Online Services“, trečiosioms šalims; vii) rankiniu būdu arba sistemingai rinkti arba grandyti 

(ekrano arba interneto puslapio grandymas) „Online Services“ esantį turinį; viii) naudoti „ArcGIS Online“ žemėlapių 

paslaugas, geokodavimo paslaugas arba maršrutų kūrimo paslaugas su bet kokia transporto priemonėje įdiegta navigacijos 

sistema (išskyrus nešiojamus navigacijos prietaisus) arba su sistema, kuri suteikia realaus laiko dinaminę kelvadą bet kokiam 

prietaisui (pavyzdžiui, šiomis paslaugomis negalima naudotis siekiant vartotojui pranešti apie būsimus manevrus, pvz., 

perspėti apie artėjantį posūkį arba, praleidus posūkį, perskaičiuoti kitą maršrutą); arba ix) įtraukti bet kokią „Online Services“ 

dalį į komercinį produktą arba paslaugą, išskyrus atvejus, kai komercinis produktas į „Online Services“ įtraukia svarbią 

funkciją. Licenciatas negali naudoti „Online Services“ siekdamas a) pažeisti arba neteisėtai pasisavinti kokias nors trečiosios 

šalies nuosavybės arba privatumo teises; b) apdoroti, išsaugoti, perduoti bet kokią informaciją, duomenis arba „International 

Traffic in Arms“ (ITAR) taisyklių kontroliuojamas technologijas arba suteikti prie jų prieigą; c) pažeisti kokius nors eksporto 

įstatymus arba d) išsaugoti arba apdoroti Licenciato Turinį, jei pagal DFARS 204.73 tai yra saugoma informacija (CDI) arba 

pagal Sveikatos draudimo perkeliamumo ir atskaitingumo įstatymą (HIPAA) tai yra saugoma sveikatos informacija (PHI). 

Licenciatas nebandys (a) ištirti, skenuoti arba patikrinti „Online Services“ pažeidžiamumo arba pažeisti bet kokių „Online 

Services“ naudojamų saugos ar autentifikavimo būdų; arba (b) atliekant našumo testą patikrinti „Online Services“ 

pasiekiamumą, veiksmingumą ir funkcionalumą, siekiant konkuruoti. Licenciatas atsakingas už bet kokias „Esri“ skirtas 
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baudas ar pretenzijas, įskaitant pagrįstas išlaidas už advokato darbą, patirtas dėl to, kad Licenciatas nepaisė bet kurio iš 

anksčiau paminėtų draudimų. 
 

2.5 Įvertinimai. „Esri“ gali suteikti licencijas naudoti tam tikras Paslaugas tik Licenciato įvertinimui savo vidinėms 

reikmėms. Tokios licencijos galioja, kol baigiasi nurodytas įvertinimo laikotarpis arba kol Licenciatas įsigyja prenumeratą, 

priklausomai nuo to, kas nutinka pirmiau. JEI LICENCIATAS SAVO ĮVERTINIMO LICENCIJOS NEPAVERČIA 

PRENUMERATA IKI ĮVERTINIMO LAIKOTARPIO PABAIGOS, VISAS TURINYS IR PRITAIKYMAI, KURIUOS 

LICENCIATAS ĮKĖLĖ ARBA ATLIKO ĮVERTINIMO LAIKOTARPIU, BUS NEGRĮŽTAMAI PRARASTI. JEI 

LICENCIATAS NENORI PIRKTI PRENUMERATOS, JIS TURI EKSPORTUOTI TOKĮ TURINĮ PRIEŠ PASIBAIGIANT 

LICENCIATO ĮVERTINIMO LAIKOTARPIUI. 

 

2.6 „Online Services“ modifikavimas. „Esri“ pasilieka teisę bet kada keisti arba modifikuoti „Online Services“ ir susijusias 

API. Jei būtina konkrečiomis aplinkybėmis, „Esri“ prieš trisdešimt (30) dienų įspės apie visus svarbius keitimus. 

 

2.7 „Online Services“ teikimo nutraukimas arba atšaukimas. „Esri“ pasilieka teisę bet kada nutraukti arba atšaukti 

„Online Services“ ir susijusių API teikimą. Jei būtina konkrečiomis aplinkybėmis, „Esri“ prieš devyniasdešimt (90) dienų 

įspės apie „Online Service“ teikimo nutraukimą arba atšaukimą. „Esri“ stengsis suteikti galimybę naudoti visas apribotas API 

iki šešių (6) mėnesių, jei nebus teisinių, finansinių arba technologinių priežasčių to nedaryti. 

 

2.8 Jei bet koks „Online Services“ modifikavimas, jų teikimo nutraukimas arba atšaukimas turi neabejotinai kenksmingos 

įtakos Licenciato veiklai, „Esri“ gali savo nuožiūra pabandyti šias pasekmes pašalinti, pakoreguoti arba pateikti laikiną 

„Online Services“ pakeičiantį sprendimą. Jei siūlomas sprendimas nėra tinkamas komerciniu požiūriu, Licenciatas gali 

atšaukti „Online Services“ prenumeratą, o „Esri“ turi grąžinti nustatytą sumą. 

 

2.9 Įrašai apie autorystę. Licenciatas negali be rašytinio leidimo pašalinti arba paslėpti jokių prekių ženklų arba logotipų, 

kurie įprastai būtų matomi naudojant „Online Services“. Jei priskyrimas automatiškai nerodomas naudojant „Online 

Services“, Licenciatas turi įtraukti priskyrimą, kuriame pripažįstama, kad jo programa naudoja „Esri“ teikiamas „Online 

Services“. Gairės pateikiamos Dokumentuose. 

  

3 STRAIPSNIS. TRUKMĖ IR NUTRAUKIMAS 

 

Tolesnės nuostatos papildo Licencinės sutarties5 straipsnį „Trukmė ir nutraukimas“: 

 

3.1 Prenumeratų trukmė. Bet kokios prenumeratos trukmė bus nurodyta Užsakymo dokumente, pagal kurį ji įsigyta, arba 

jame pateiktame „Online Services“ apraše. 

 

3.2 Prenumeratos tarifų keitimas. Mėnesiniai prenumeratos tarifai gali būti padidinti apie tai įspėjus prieš trisdešimt 

(30) dienų. „Esri“ gali padidinti ilgesnio nei vienas (1) mėnuo termino prenumeratų tarifus įspėdama Licenciatą ne mažiau 

kaip šešiasdešimt (60) dienų iki tuo metu galiojančio prenumeratos termino pabaigos. 

 

3.3 Internete teikiamos (-ų) paslaugos (-ų) teikimo nutraukimas gali būti be išankstinio įspėjimo sustabdytas dėl bet 

kokios nenumatytos arba neplanuotos prastovos arba visų „Online Services“ ar tik jų dalies nepasiekiamumo įskaitant 

sistemos triktį arba kitus įvykius, kurių „Esri“ negali kontroliuoti. 

 

3.4 Laikinas paslaugos teikimo sustabdymas. „Esri“ turi teisę neįsipareigodami Licenciatui bet kada laikinai sustabdyti 

prieigą prie bet kokios „Online Services“ dalies arba jų visų paslaugos mastu a) jei Licenciatas pažeidžia šią Licencinę 

sutartį; b) jei Licenciatas pažeidžia naudojimo apribojimus ir neįsigyja papildomų licencijų, kurios būtinos, kad Licenciatas 

galėtų ir toliau naudoti „Online Services“, kaip paaiškinta šio Priedo 5 straipsnyje; c) jei galima pagrįstai manyti, kad 

Licenciatui naudojant „Online Services“ daromas neigiamas poveikis „Online Services“ vientisumui, funkcijoms arba 

tinkamumui; d) jei „Esri“ ir jos licenciarams gresia atsakomybė dėl laikino Licenciato paskyros nesustabdymo; e) dėl 

planinės prastovos, būtinos „Online Services“ techninės priežiūros arba modifikavimo darbams atlikti; (f) jei „Online 

Services“ iškyla grėsmė arba jos atakuojamos (įskaitant aptarnavimo perkrovos ataką), taip pat kitomis aplinkybėmis, 

galinčiomis sukelti pavojų konkrečiai „Online Services“ daliai; g) jei „Esri“ nustato, kad „Online Services“ (arba jų dalių) 

teikimą draudžia įstatymai arba susidarė kitos sąlygos, kai tokie veiksmai yra būtini arba pagrįsti dėl teisinių arba 

reguliuojamųjų nuostatų. Jei įmanoma tokiomis aplinkybėmis, Licenciatui bus iš anksto pranešta apie bet kokį laikiną 

Paslaugos teikimo sustabdymą ir suteikta atitinkama galimybė imtis taisomųjų veiksmų. 
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3.5 „Esri“ neatsako už jokią žalą, įsipareigojimus, nuostolius (įskaitant bet kokį duomenų arba pelno praradimą) ar bet kokias 

kitokias pasekmes, kurios Licenciatui arba bet kuriam jo klientui gali atsirasti nustojus teikti Paslaugą arba laikinai 

sustabdžius jos teikimą. 
 

4 STRAIPSNIS. LICENCIATO TURINYS, GRĮŽTAMOJI INFORMACIJA 
 

4.1 Licenciato turinys. Licenciatas išsaugo visas savo Turinio teises, nuosavybės teises ir interesus. Šia Sutartimi 

Licenciatas suteikia „Esri“ ir jos licenciarams neišimtinę ir neperduodamą teisę visame pasaulyje kaip išteklius nuomoti, 

vykdyti ir atkurti Licenciato turinį, bet tik siekiant leisti Licenciatui naudoti „Online Services“. Be Licenciato leidimo „Esri“ 

nesijungs, nenaudos ir neatskleis Licenciato turinio, išskyrus atvejus, kai to pagrįstai reikia siekiant padėti Licenciatui 

naudotis „Online Services“, reaguoti į Licenciato pagalbos klientams prašymus, šalinti triktis Licenciato paskyroje, arba bet 

kokiu kitu tikslu, dėl kurio Licenciatas davė leidimą raštu. Jei prie „Online Services“ Licenciatas prisijungia naudodamasis 

trečiosios šalies suteikta taikomąja programa, „Esri“ gali atskleisti Licenciato turinį tokiai trečiajai šaliai, jei to reikia 

taikomosios programos, „Online Services“ ir Licenciato turinio tarpusavio sąveikai užtikrinti. „Esri“ gali atskleisti Licenciato 

turinį, jei to reikalaujama pagal įstatymus arba teismo ar kitos vyriausybinės įstaigos nurodymu; tokiu atveju „Esri“ pagrįstai 

stengsis riboti atskleidimo apimtį. Tik Licenciatas privalo užtikrinti, kad Licenciato turinys būtų tinkamas naudoti su „Online 

Services“, ir reguliariai daryti atsargines kopijas atjungties režimu, naudodamasis „Online Services“ eksporto ir atsisiuntimo 

galimybėmis. 
 

4.2 Licenciato turinio šalinimas. Licenciatas pateiks informaciją ir (arba) kitą medžiagą, susijusią su Licenciato' turiniu, 

kaip pagrįstai reikalauja „Esri“, norėdama patikrinti, ar Licenciatas laikosi šios Licencinės sutarties. „Esri“ gali pašalinti arba 

panaikinti bet kokias Licenciato turinio dalis, jei yra priežasčių manyti, kad jo įkėlimas į „Online Services“ arba naudojimas 

su jomis pažeistų šią Licencinę sutartį. Jei tai priimtina šiomis aplinkybėmis, „Esri“ informuos Licenciatą prieš pašalindama 

Licenciato turinį. „Esri“ reaguos į visus pagal Autorių teisių apsaugos skaitmeniniame amžiuje įstatymą (angl. „Digital 

Millennium Copyright Act“) gautus pranešimus vadovaudamasi „Esri“ autorių teisių politika, kurią galima rasti adresu 

http://www.esri.com/legal/dmca_policy. 
 

4.3 Licenciato turinio bendrinimas. Jei Licenciatas nusprendžia bendrinti savo Turinį naudodamas Bendrinimo priemones, 

tada Licenciatas pripažįsta, kad trečiosioms šalims leidžiama naudoti, saugoti, laikyti talpykloje, kopijuoti, atkurti, 

(pakartotinai) platinti ir (pakartotinai) perduoti Licenciato turinį per „Online Services“.„ESRI“ NEATSAKO UŽ 

LICENCIATO TURINIO PRARADIMĄ, PANAIKINIMĄ, MODIFIKAVIMĄ ARBA ATSKLEIDIMĄ, JEI TAIP 

NUTINKA DĖL TO, KAD BUVO NAUDOJAMOS ARBA NETINKAMAI NAUDOJAMOS BENDRINIMO 

PRIEMONĖS ARBA BET KOKIE KITI PASLAUGŲ KOMPONENTAI. ATSAKOMYBĘ UŽ BENDRINIMO 

PRIEMONIŲ NAUDOJIMĄ PRISIIMA LICENCIATAS. 
 

4.4 Licenciato turinio gavimas nutraukus Sutartį. Nutraukus šią Licencinę sutartį arba bet kokią bandomąją versiją, 

vertinimą ar prenumeratą, „Esri“ padarys Licenciato turinį prieinamą atsisiųsti trisdešimt (30) dienų laikotarpiui, nebent 

Licenciatas prašys trumpesnio prieinamumo laikotarpio arba „Esri“ pagal įstatymus draudžiama tai daryti. Vėliau Licenciato 

teisė pasiekti arba naudoti Licenciato turinį naudojantis „Online Services“ nebegalios ir „Esri“ nebeprivalės saugoti arba 

grąžinti Licenciato turinio. 
 

5 STRAIPSNIS. „ONLINE SERVICES“ NAUDOJIMO APRIBOJIMAI; PASLAUGŲ KREDITAI 
 

„Esri“ gali nustatyti Licenciatui prieinamų „Online Services“ išteklių apribojimus. Šie limitai gali būti kontroliuojami 

Paslaugų kreditais. Paslaugų kreditai naudojami „ArcGIS Online Services“, suteiktų per Licenciato paskyrą, naudojimui 

įvertinti.. Maksimalus Paslaugos kreditų skaičius, suteikiamas su Licenciato „ArcGIS Online“ paskyra, bus nustatytas 

atitinkamame Užsakymo dokumente. „Esri“ informuos Licenciato paskyros administratorių, kai Licenciato Paslaugų kredito 

naudojimas pasieks maždaug septyniasdešimt penkis procentus (75 %) Paslaugos kreditų, Licenciatui suteiktų per Licenciato 

paskyrą. „Esri“ praneš Licenciato paskyros administratoriui, jei Licenciato Paslaugos kreditų naudojimas pasieks šimtą 

procentų (100 %) arba juos viršys. Jei Licenciato paskyra viršija šimtą procentų (100 %) turimų Paslaugų kreditų, jis gali ir 

toliau naudotis savo paskyra, tačiau jo prieiga prie paslaugų, kurioms panaudojami paslaugų kreditai, bus laikinai sustabdyta. 

Kai Licenciatas įsigyja papildomų Paslaugos kreditų, jo prieiga prie paslaugų, kurioms panaudojami paslaugų kreditai, 

nedelsiant atkuriama. 
 

http://www.esri.com/legal/dmca_policy
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6 STRAIPSNIS. TINKLO TURINYS; TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR SVETAINĖS 
 

6.1 Tinklo turinys. „ArcGIS Online Data“ įtraukti kaip „Online Services“ komponentas ir licencijuoti pagal Licencinės 

sutarties sąlygas. 
 

6.2 Trečiųjų šalių turinys ir svetainės. „Online Services“ ir „ArcGIS“ svetainėje gali būti trečiųjų šalių svetainių nuorodų 

ar saitų arba Licenciatui gali būti suteikta galimybė pasiekti, peržiūrėti, naudoti ir atsisiųsti trečiosios šalies Turinį. Ši Sutartis 

netaikoma Licenciato naudojimuisi trečiųjų šalių Turiniu; Licenciatui gali reikėti sutikti su kitomis arba papildomomis 

sąlygomis norint naudoti trečiosios šalies Turinį. „Esri“ nekontroliuoja šių svetainių ir neatsako už jų veikimą, turinį ar 

pasiekiamumą; bet kokias trečiųjų šalių svetaines ir bet kokį trečiųjų šalių Turinį Licenciatas naudoja tokius, kokie yra, be 

garantijos, vien savo rizika. Saitų arba nuorodų į trečiųjų šalių svetaines ir išteklius buvimas „Online Services“ nereiškia 

jokio patvirtinimo, ryšio ar rėmimo. 
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2 SKYRIUS. KONKREČIŲ PER „ONLINE SERVICES“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS 

 

Toliau pateiktoje lentelėje išvardyti „Esri“ Produktai, kuriems, be bendrųjų Licencinės sutarties dalyje „Bendrosios licencijos 

sąlygos“ išdėstytų sąlygų, taikomos ir kitos konkrečios Naudojimo sąlygos. Papildomos naudojimo sąlygos pateiktos iš karto 

po šia lentele; kiekvienai iš jų priskirtas (-i) nuorodos numeris (-iai), kuris (kurie) įrašytas (-i) skliausteliuose prie šioje 

lentelėje išvardytų Produktų pavadinimų (kai kuriais atvejais nurodomos papildomos naudojimo sąlygos gali būti pateiktos 

atskiru Priedu, kaip nurodyta): 

 

▪„ArcGIS Online“ (1; 2; 2 priedas, 1 pastaba; 2 priedas, 

6 pastaba) 

▪ „Esri Business Analyst Online“ (3; 2 priedas, 

1 pastaba) 

▪„Esri Business Analyst Online Mobile“ (3; 2 priedas, 

1 pastaba) 

▪„Esri Community Analyst“ (3; 2 priedas, 1 pastaba) 

▪ „Esri Redistricting Online“ (2 priedas, 1 pastaba) 

▪ „Esri MapStudio“ (4; 2 priedas, 1 pastaba; 2 priedas, 

9 pastaba) 

▪ „Navigator for ArcGIS“ (1 priedas, 14 pastaba) 

 

 

Pastabos: 

 

▪ Jei nė vieno pateiktoje lentelėje nurodyto Produkto licencijų nesuteikiate, šios papildomos naudojimo sąlygos jums 

netaikomos. 

▪ Papildomos produktų naudojimo sąlygos TAIKOMOS TIK tiems Produktams, šalia kurių pateiktoje lentelėje yra jas 

nurodantis numeris. 

 

Papildomos naudojimo sąlygos, taikomos anksčiau išvardytiems Produktams: 

 

1. Neskaitant bendrųjų „Online Services“ naudojimo sąlygų: 

 

a) Licenciatas gali naudoti savo „Esri Online Services“ paskyrą kurti Pridėtinės vertės taikomąją (-ąsias) programą (-

as), skirtą (-as) Licenciato vidaus naudojimui. 

 

b) Licenciatas taip pat gali suteikti prieigą prie savo Pridėtinės vertės taikomųjų programų trečiosioms šalims šiomis 

sąlygomis: 

 

i) Licenciatas gali leisti Anoniminiams naudotojams pasiekti savo Pridėtinės vertės taikomąsias programas. 

ii) Licenciatas negali įtraukti trečiųjų šalių kaip Įvardytų naudotojų į savo „ArcGIS Online“ paskyrą, kad trečiosios 

šalys galėtų pasiekti Licenciato Pridėtinės vertės taikomąsias programas. Šis apribojimas netaikomas 

trečiosioms šalims, įtrauktoms į Įvardytų naudotojų apibrėžtį. 

iii) Licenciatas negali suteikti trečiajai šaliai prieigos prie „ArcGIS“ „Online Services“, aktyvintų per Licenciato 

„ArcGIS Online“ paskyrą, jei tai nėra Licenciato Pridėtinės vertės taikomosios programos. Šis apribojimas 

netaikomas trečiosioms šalims, įtrauktoms į Įvardytų naudotojų apibrėžtį. 

iv) Licenciatas atsako už visus mokesčius, sukauptus trečiosioms šalims naudojant Licenciato „ArcGIS Online“ 

paskyrą, kai šios šalys pasiekia Licenciato Pridėtinės vertės taikomąsias programas. Tai apima Paslaugos 

kreditus, reikalingus trečiajai šaliai norint naudotis „Online Services“, ir visus būtinus papildomus prenumeratos 

mokesčius už „Online Services“. 

v) Tik Licenciatas atsako už techninio aptarnavimo teikimą savo Pridėtinės vertės taikomosioms programoms. 

vi) Licenciatas nustatys trečiosioms šalims „Online Services“ naudojimo apribojimus, kaip reikalaujama pagal šios 

Sutarties sąlygas. 

vii) Licenciatas negali įterpti vardinio vartotojo kredencialų į Pridėtinės vertės programą. Visoms „ArcGIS Online“ 

organizacijų, švietimo įstaigų ir ne valstybinių institucijų / ne pelno organizacijų (NGO/NPO) plano paskyroms, 

programos prisijungimo kredencialai gali būti įterpti į Pridėtinės vertės programas, kurios naudojamos, siekiant 

suteikti viešą, anoniminę prieigą prie „ArcGIS Online“. Licenciatas negali įterpti arba naudoti „ArcGIS Online“ 

programos prisijungimo kredencialų naudodamas Pridėtinės vertės programas viduje. Viduje naudojamoms 

Pridėtinės vertės programoms reikia Vardinio vartotojo prisijungimo kredencialų. 
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c) Taikoma „ArcGIS Online ELA“, „Organizacijos plano“ ir mokamoms „Kūrėjo plano“ paskyroms: 

 

i) Licenciatui taip pat leidžiama: 

 

1. Imti iš trečiųjų šalių papildomą mokestį už prieigą prie Licenciato Pridėtinės vertės taikomųjų programų, 

laikantis šios Licencinės sutarties sąlygų arba 

2. Perkelti Licenciato Pridėtinės vertės taikomąsias programas į trečiosios šalies „ArcGIS Online“ paskyrą 

laikydamasis šių sąlygų: 

 

a) Licenciatas gali imti iš trečiųjų šalių mokestį už savo Pridėtinės vertės taikomąsias programas. 

b) Licenciatas neprivalo teikti techninio aptarnavimo trečiajai šaliai, kai ši naudoja savo „ArcGIS Online“ 

paskyrą bendrai ir tai nesusiję su Licenciato Pridėtinės vertės taikomosiomis programomis. 

c) Licenciatas neatsako už jokius mokesčius, sukauptus trečiajai šaliai naudojant Licenciato Pridėtinės 

vertės taikomąsias programas, kurios buvo perkeltos į trečiosios šalies „ArcGIS Online“ paskyrą arba 

joje įgyvendintos. 

d) Licenciatui neleidžiama kviesti „ArcGIS Online Viešojo plano“ licenciatų dalyvauti privačiose 

grupėse. Šis apribojimas taip pat taikomas „Švietimų įstaigų plano“ ir „NPO/NVO plano“ paskyrų 

licenciatams. 

 

d) Taikoma „ArcGIS Online“ viešojo plano“, „Kūrimo ir testavimo plano“, „Švietimo įstaigų plano“ paskyroms ir 

„NPO/NVO plano“ naudojant „ArcGIS Online Organizacijos“ paskyras: Licenciatui neleidžiama imti papildomo 

mokesčio iš trečiųjų šalių už prieigą prie Licenciato Pridėtinės vertės taikomųjų programų arba generuoti didesnes 

nei atsitiktines reklamos pajamas, sąlygotas Pridėtinės vertės taikomųjų programų diegimo arba naudojimo. Norint 

taikyti mokestį už prieigą prie Licenciato teikiamos (-ų) Pridėtinės vertės taikomosios (-ųjų) programos (-ų) arba 

gauti didesnes pajamas nei už atsitiktinę reklamą, būtina turėti „ArcGIS Online ELA“, „Organizacijos plano“ arba 

mokamą „Kūrėjo plano“ paskyrą. 

 

e) Taikoma „ArcGIS Online“ viešojo plano paskyroms: 

 

i) „Viešojo plano“ paskyros licencijuotos asmeniniam naudojimui. Asmeniui draudžiama naudoti „Viešojo plano“ 

paskyras verslo ar vyriausybinės organizacijos naudai. 

 

▪ Šis apribojimas netaikomas švietimo įstaigoms, kurios „Viešojo plano“ paskyras naudoja tik mokymo 

tikslais, patvirtintoms NVO/NPO organizacijoms ir spaudos ar žiniasklaidos organizacijoms. Su šių 

konkrečių tipų organizacijomis susijusiems asmenims leidžiama naudoti „ArcGIS Online Viešojo plano“ 

paskyras su jais susijusių organizacijų naudai. 

 

ii) „Viešojo plano“ paskyros Licenciatams neleidžiama kurti privačių grupių ar dalyvauti bet kokiose „ArcGIS 

Online Organizacijos“, „Mokymo įstaigų“, NPO/NVO ar ELA planų licenciatų sukurtose privačiose grupėse. 

 

f) Taikoma „ArcGIS Online“ kūrimo ir testavimo plano paskyroms: 

 

i) Pagal Licencinės sutarties sąlygas Licenciatui leidžiama: 

 

1. leisti trečiosioms šalims pasiekti Pridėtinės vertės taikomąją (-ąsias) programą (-as) naudojantis „Kūrimo ir 

testavimo plano“ paskyromis, tačiau tik jei Pridėtinės vertės taikomoji (-osios) programa (-os) yra paskelbta 

(-os) ir ją (-as) galima pasiekti viešai ir ji (-os) nebus naudojama (-os) verslo ar vyriausybinės organizacijos 

naudai. 

 

▪ Šis apribojimas netaikomas švietimo įstaigoms, kurios „Viešojo plano“ paskyras naudoja tik mokymo 

tikslais, patvirtintoms NVO/NPO organizacijoms ir spaudos ar žiniasklaidos organizacijoms. Su šių 

konkrečių tipų organizacijomis susijusiems asmenims leidžiama naudoti „ArcGIS Online Kūrimo ir 

testavimo plano“ paskyras su jais susijusių organizacijų naudai. 
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ii) „Kūrimo ir testavimo plano“ paskyros licenciatams neleidžiama kurti privačių grupių ar dalyvauti bet kokiose 

„ArcGIS Online Organizacijos“, „Mokymo įstaigų“, NPO/NVO ar ELA planų licenciatų sukurtose privačiose 

grupėse. 

 

g) Taikoma „ArcGIS Online“ kūrėjo plano paskyroms arba Kūrimo ir testavimo plano paskyroms: 

 

i.Licenciatui gali būti taikomas vieno milijono (1 000 000) pagrindinių žemėlapių duomenų ir vieno milijono 

(1 000 000) geopaieškos operacijų per mėnesį apribojimas, siejamas su Licenciato paskyra. „Operacija“ 

apibrėžta „ArcGIS“ išteklių dokumentuose adresu http://links.esri.com/agol/transactiondef. 

 

h) Licenciatui neleidžiama būti „ArcGIS Online“ paskyros licenciatu trečiosios šalies naudai arba jos vardu. 

 

▪ Šis apribojimas netaikomas švietimo įstaigoms, kurioms leidžiama licencijuoti „ArcGIS Online“ viešojo plano 

paskyras švietimo įstaigos registruotųjų studentų vardu tik mokymo tikslais. Švietimo įstaigoms taip pat 

leidžiama teikti prieigą prie vienintelės „ArcGIS Online Viešojo plano“ paskyros daugiau kaip vienam (1) 

registruotajam studentui tik mokymo tikslais. 

 

i) Sąvokos „Online ELA“ paskyra“, „Organizacijos plano“ paskyra“, „Kūrėjo plano“ paskyra“, „Viešojo plano“ 

paskyra“, „Kūrimo ir testavimo plano“ paskyra“ ir „Mokymo įstaigų plano“ paskyra“ nurodo įvairių tipų „ArcGIS 

Online“ paskyras. 
 

2. „ArcGIS Online Services“ naudojimo sąlygos: 
 

a) Pasaulio geokodavimo paslauga: Licenciatas negali be „ArcGIS Online“ paskyros saugoti paslaugos sugeneruotų 

geokoduotų rezultatų. 

b) Informacinės grafikos paslauga: naudodamas šią paslaugą gaunamus duomenis Licenciatas gali naudoti tik 

demonstraciniais tikslais. Išsaugoti bet kokius per šią paslaugą gautus duomenis Licenciatui draudžiama. 

 

3. Licenciatui neleidžiama rodyti arba skelbti jokio derinio, kurį sudaro daugiau nei šimtas (100) „Esri Business Analyst 

Online“ arba „Esri Community Analyst“ Ataskaitų ir žemėlapių, Licenciato išorinėse svetainėse. 

4.Licenciatas gali kurti, viešai rodyti ir platinti žemėlapius spausdintomis kopijomis ir nekintamu elektroniniu formatu, 

siekdamas pranešti naujienas; šiems veiksmams taikomi visi apribojimai, nustatyti „ArcGIS Online Data“, pateikti 

2 priedo 1 pastaboje. 

http://links.esri.com/agol/transactiondef
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4 PRIEDAS 

RIBOTO NAUDOJIMO PROGRAMOS 

(E300-4) 

 

Šis Riboto naudojimo programų priedas („4 priedas“) taikomas bet kuriam Licenciatui, kuriam „Esri“ arba jos įgaliotasis 

platintojas suteikė teisę dalyvauti bet kurioje iš čia aprašytų programų. Į 4 priedą įtraukta Licenciato pagrindinė licencinė 

sutartis, jei yra, arba Licencinė sutartis, pateikta adresu http://www.esri.com/legal/software-license (atitinkamai „Licencinė 

sutartis“) ir įtraukta naudojant nuorodą. Šiam 4 priedui teikiama pirmenybė, jei nesutampa jo ir Licencinės sutarties 

nuostatos. „Esri“ pasilieka teisę prireikus atnaujinti sąlygas. 

 

▪ Švietimo programos (1) 

▪ Dovanojimo programos (2) 

▪ Naudojimo namuose programa (3) 

▪ „Esri“ riboto naudojimo programos (4) 

 

Pastabos 

 

1.Švietimo programos: Licenciatas sutinka švietimo laikotarpiu naudoti Produktus tik švietimo tikslais. Licenciatas neturi 

naudoti Produktų jokiais administraciniais tikslais, nebent yra įsigijęs administracinio naudojimo Terminuotą licenciją. 

Administracinis naudojimas reiškia administravimo veiklą, kuri nėra tiesiogiai susijusi su mokymu arba švietimu, pvz., 

išteklių žymėjimas žemėlapyje, infrastruktūros valdymas, demografinė analizė, maršrutų sudarymas, švietimo įstaigos 

teritorijos apsauga ir pasiekiamumo analizė. Licenciatas neturi naudoti Produktų pajamų ar pelno siekimo tikslais. 

2.Dovanojimo programos: Licenciatas gali naudoti Produktus tik nekomerciniais tikslais. Licenciatas neturi naudoti Produktų 

pajamų ar pelno siekimo tikslais, išskyrus tuos atvejus, kai padengiamos išlaidos už Produktų naudojimą. 

3.„ArcGIS“ naudojimo namuose programa: 

 

a) Visi „ArcGIS“ naudojimo namuose programos produktai pateikiami kaip Terminuotos licencijos, nustatytos „Esri“ 

naudojimo namuose programos svetainėje adresu http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-home arba 

Licenciato įgaliotojo platintojo svetainėje. 

b) „Esri“ suteikia Licenciatui asmeninę, neišimtinę ir neperduodamą Vienkartinę licenciją, nesuteikiančią leidimo 

įdiegti arba naudoti antrą kopiją, bet suteikiančią išskirtinę teisę naudoti Produktus, pateiktus pagal „ArcGIS“ 

naudojimo namuose programą, kaip nustatyta atitinkamuose Užsakymo dokumentuose: i) už kuriuos sumokėti 

taikytini licencijos mokesčiai; ii) Licenciato vidiniam nekomerciniam naudojimui; iii) pagal šią Licencinę sutartį ir 

Licenciato užsakytą arba „Esri“ ar jos įgaliotojo platintojo leidžiamą konfigūraciją; iv) dvylikos (12) mėnesių 

laikotarpiu, jei pagal Licencinę sutartį nenutraukiama anksčiau. „Nekomercinis“ – tai naudojimas asmeniniais 

tikslais, i) kuris niekaip neatlyginamas; ii) neskirtas kurti jokiems darbams, kurie naudojami komerciniais tikslais 

arba atlyginami; iii) neskirtas teikti komercinę paslaugą ir iv) naudojimo nevaldo ir nefinansuoja joks asmuo arba 

įmonė, susijusi su komerciniu naudojimu, taikymu arba darbų, panašių į licencijuotus Produktus, išnaudojimu. 

c)Pagalba diegiant. „ArcGIS“ naudojimui namuose taikoma devyniasdešimt (90) dienų trukmės diegimo pagalba. Kaip 

toliau aptarta „Esri“ arba įgaliotojo platintojo svetainėje, „Esri“ teikia techninį aptarnavimą reaguodama į konkrečias 

užklausas. Diegimo pagalba bus teikiama tik naudojant nemodifikuotą Programinę įrangą. Programinė įranga 

teikiama tik standartinėms aparatūros platformoms ir operacinėms sistemoms, kurias palaiko „Esri“, kaip aprašyta 

Programinės įrangos dokumentacijoje. „Esri“ neatsakinga už naujinimų kūrimą arba pritaikymą nestandartinių 

įrenginių arba pasirinktinių programų sąsajoms. 

 

„Esri“ diegimo pagalba bus teikiama pagal „Esri ArcGIS“ naudojimo namuose diegimo pagalbos dokumentą, 

pateiktą „Esri“ svetainėje adresu http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/home-use-installation-

support.pdf. „Esri“ padeda tik naudotojams, diegiantiems „Esri“ programinę įrangą. „Esri“ palaikymo svetainės 

adresas yra http://support.esri.com/en/support. Įgaliotojo platintojo pagalba bus teikiama pagal platintojo techninio 

aptarnavimo programos sąlygas. 

 

4.Kitos „Esri“ riboto naudojimo programos: jei Licenciatas įsigyja Produktų pagal bet kurią pirmiau nenurodytą riboto 

naudojimo programą, Licenciato naudojimuisi Produktais gali būti taikomos sąlygos, nurodytos taikomame paleidimo 

puslapyje arba registracijos formoje arba aprašytos „Esri“ svetainėje, su neprieštaraujančiomis šio 4 priedo sąlygomis. 

Visos tokių programų sąlygos įtraukiamos į šį dokumentą kaip nuoroda. 

 

http://www.esri.com/legal/software-license
http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-home
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/home-use-installation-support.pdf
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/home-use-installation-support.pdf
http://support.esri.com/en/support

