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AUTORATLĪDZĪBAS LĪGUMS 

 

2015.gada 26.janvārī 

 

Liepājas pilsētas pašvaldība, reģ. Nr. 90000063185, adrese – Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tās 

izpilddirektora pienākuma izpildītāja RONALDA FRICBERGA personā, kurš darbojas, pamatojoties uz 

likumu “Par pašvaldībām” un Liepājas pilsētas Domes 2009. gada 5. novembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.27 „Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums”, turpmāk tekstā saukts PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un 

GUNTARS ANDERSONS, p.k. XXXXX, turpmāk tekstā saukts AUTORS, no otras puses, katrs atsevišķi 

un abi kopā saukti - PUSES, izsakot savu brīvu gribu, bez viltus, maldiem un spaidiem, noslēdza šo līgumu 

par sekojošo: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod AUTORAM līdz 2015.gada 31.janvārim izstrādāt dizainu suvenīram – koka 

grabulim, kas tiks pasniegts dāvanā Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto jaundzimušo 

vecākiem un līdz 2015.gada 25.martam izgatavot 1000 (viens tūkstotis) šādus grabuļus.  

1.2. Kopā ar izpildīto darbu AUTORS nodod PASŪTĪTĀJAM visas AUTORA mantiskās tiesības un 

darbu, kuras saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs saņemt. 

1.3. Pēc visas šajā līgumā paredzētās autora atlīdzības samaksas PASŪTĪTĀJS kļūst par izstrādātā dizaina 

īpašnieku un ir tiesīgs to izmantot pēc saviem ieskatiem, tajā skaitā uzdot izgatavot izstrādājumus 

saskaņā ar AUTORA dizainu trešajām personām. 

 

2. AUTORA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

2.1. AUTORS apņemas savlaicīgi paziņot PASŪTĪTĀJAM par jebkuriem apstākļiem, kas varētu ietekmēt 

šajā līgumā noteikto saistību izpildi vai izpildes termiņa kavējumu. 

2.2. AUTORS apņemas koka grabuļu izgatavošanā un apstrādē izmantot ekoloģiskus materiālus, kas 

nekaitē bērnu veselībai.  

2.3. AUTORS apņemas visus minētos darbus veikt profesionāli augstvērtīgā līmenī un PASŪTĪTĀJA 

noteiktajos termiņos. 

2.4. Ja iestājas līguma 3.1. punktā minētie apstākļi, AUTORS apņemas veikt korekcijas un pārstrādāt 

dizainu 5 (piecu) darba dienu laikā atbilstoši PASŪTĪTĀJA prasībām un norādījumiem. 

 

3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

3.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nodot AUTORAM pārstrādāšanai dizainu vai izgatavotos suvenīrus, ja 

darbs nav veikts kvalitatīvi un atbilstoši PASŪTĪTĀJA prasībām. 

3.2. PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt autora atlīdzību 6360,00 EUR (seši tūkstoši trīs simti sešdesmit euro 

un 00 centi) ieskaitot nodokļus, pēc pasūtījuma nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.  

3.3. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā no dizaina akceptēšanas dienas veic avansa maksājumu 40% 

apmērā no autora atlīdzības AUTORAM, un atlikušos 60% par līgumam atbilstošas un kvalitatīvas 

preces piegādi 2 (divu) nedēļu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.   

3.4. PASŪTĪTĀJAM ir izņēmuma tiesības izmantot AUTORA mantiskās tiesības uz darbu saskaņā ar šī 

Līguma noteikumiem. 

 

4. PUŠU ATBILDĪBA 

 

4.1. Pienākumu neizpildīšanas vai nepienācīgas izpildīšanas gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei 

zaudējumus, kuri radušies, vainīgai Pusei neizpildot vai nepienācīgi izpildot uzliktos pienākumus, vai 

nepamatotu iemeslu dēļ izbeidzot Līgumu. Zaudējumu apmēru nosaka Pusēm savstarpēji vienojoties 

saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

4.2. Ja AUTORS neievēro Līguma 1. punktā noteikto termiņu, tas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% 

apmērā no noteiktās autora atlīdzības par katru kavējuma dienu (bet ne vairāk kā 10% no noteiktās 

autora atlīdzības). 
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4.3. Ja PASŪTĪTĀJS neievēro Līguma 3.3. punktā noteiktos termiņus, tas maksā AUTORAM līgumsodu 

0,1% apmērā no noteiktās autora atlīdzības par katru kavējuma dienu (bet ne vairāk kā 10% no noteiktās 

autora atlīdzības).  

4.4. Ja AUTORS neizpilda darbu vai izpilda to daļēji, AUTORS atmaksā saņemto priekšapmaksu 

proporcionāli neizpildītajam darbam 10 (desmit) dienu laikā no fakta konstatēšanas dienas; 

4.5. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties šī līguma izpildes gaitā, iespēju robežās risināmi Pušu 

savstarpējās sarunās. Ja Puses nevar vienoties sarunu ceļā, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

5. GARANTIJAS 

5.1. Katra no Pusēm garantē, ka Līgumā tās norādītā adrese un rekvizīti ir patiesi. 

5.2. Jebkura vienas puses rakstveida ziņa, kas nogādāta uz Līgumā norādīto otras puses adresi, uzskatāma 

par zināmu attiecīgai Pusei. Minētās adreses maiņa šo noteikumu neietekmē, ja vien attiecīgā Puse nav 

otrai Pusei par šādām izmaiņām savlaicīgi paziņojusi rakstveidā. 

 

6. NEPĀRVARAMA VARA 

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju pienākumu nepildīšanu, ja tam par pamatu 

bijusi nepārvarama vara, kas radusies ārkārtējas situācijas izveidošanās rezultātā šī Līguma darbības 

laikā un kuru Puses nevarēja paredzēt vai novērst. Pie ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: plūdi, 

ugunsgrēks streiki, karš u.tml., valsts institūciju akti un darbības, vai arī citi no Pušu gribas neatkarīgi 

apstākļi, ko apstiprina kompetentu iestāžu informācija par notikušo un tā izraisītajām sekām. 

6.2. Ja iestājas 6.1. punktā minētie apstākļi, Pusei, kurai šo apstākļu iestāšanās rezultātā nav iespējams 

izpildīt Līguma nosacījumus, nekavējoties rakstiski jāpaziņo par to otrai Pusei. Paziņojumā jāraksturo 

apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā par savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo līgumu un 

izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kurā paredzams izpildīt šajā Līgumā minētos 

pienākumus. 

6.3. Ja kāda no Pusēm nepaziņo otrai Pusei par 6.1. punktā minētajiem apstākļiem, tad tai jāatlīdzina otrai 

Pusei visi zaudējumi, kas radušies sakarā ar Līguma saistību neizpildīšanu. 

6.4. Gadījumos, kas paredzēti 6.1. punktā, šī Līguma izpildes termiņš tiek novirzīts atbilstoši tam, cik ilgi 

darbojas šie apstākļi vai to sekas. 

 

7. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 

7.1. Šī Līguma izmaiņas, papildinājumi un pielikumi iegūst juridisku spēku tikai tad, ja tos rakstveidā ar 

savu parakstu apstiprinājušas abas Puses. 

7.2. Šis Līgums ir saistošs abām Pusēm un to saistību un tiesību pārņēmējiem. 

7.3. Līgumattiecības uzskatāmas par pabeigtām, kad Puses pilnībā izpildījušas savstarpējās saistības un 

starp tām pilnīgi nokārtoti savstarpējie norēķini. 

7.4. Šis Līgums sagatavots latviešu valodā uz 2 (divām) lapām divos eksemplāros ar vienādu juridisku 

spēku. Katra Puse saņem vienu eksemplāru. 

 

8. PUŠU REKVIZĪTI 

 


