AUTORA LĪGUMS Nr. 5-4/175
Rīga

2017.gada 14.februāris

Pasūtītājs: VSIA „Latvijas Koncerti”

pārstāvis,
amats

valdes loceklis Guntars Ķirsis

Reģistrācijas Nr.
Adrese

Autors:

40003374610
Maskavas iela 4, Rīga, LV-1050
Banka: Valsts kase, Rīgas Norēķinu centrs
Bankas rekvizīti
Konts: LV10 TREL 9225 7180 0400 0
Tālr.: 67205485, Fakss: 67205490,
Kontakti
e-pasts: koncerti@latvijaskoncerti.lv www.latvijaskoncerti.lv
Atbildīgā persona _________________
Iepirkuma LK-2017-5 uzvarētājs
Personas kods
________________
Adrese
____________________
Pases dati
__________,izdota _________. _______________
Bankas konts
Banka: __________, Konts: ______________________

Kontakti
Pasūtītājs un Autors, turpmāk kopā – Līdzēji un atsevišķi – Līdzējs,

ņemot vērā LK Iepirkuma procedūru Nr._________________________
noslēdz šo līgumu par autordarba radīšanu, turpmāk– Līgums:
SPECIĀLIE NOTEIKUMI
1. Līguma

priekšmets
2. Autordarba

nodošana

Autors Pasūtītāja uzdevumā rada autora darbu – izveido apbalvojuma
„Lielā Mūzikas balva 2016” balvas (diplomi un deviņas sudraba
statuetes), turpmāk – autordarbs.
2.1. Autordarba izpildes termiņš: 2017.gada 6.marts.
2.2. Autors nodod autordarbu statuešu formā.
2.3. Pasūtītājs pilnvaro Līguma rekvizītos minēto Atbildīgo personu risināt
visus ar Līguma izpildi saistītos jautājumus, tai skaitā parakstīt
pieņemšanas – nodošanas aktu.

3. Autordarba

izmantošanas Autora darbs tiks izmantots pēc Pasūtītāja ieskatiem un vajadzībām
mērķis
4. Autortiesības/ 4.1. Autors nododot Autora darbu Pasūtītāja īpašumā, vienlaicīgi nodod
Pasūtītājam visas mantiskās autortiesības uz Līguma ietvaros radīto
atsavināto
autordarbu.
autortiesību
4.2. Pasūtītājam ir neierobežotas tiesības izmantot Autora darbu jebkurā
apmērs
veidā un laikā pēc Pasūtītāja ieskatiem bez papildus atlīdzības.
4.3. Autors atzīst Līguma 5.punktā noteikto atlīdzību par pilnīgu un
pietiekamu samaksu par atsavinātajām autortiesībām.
5. Atlīdzība
5.1. Honorārs (neto) EUR __________ (EUR _______ par katru statueti ar
diplomu)
(honorārs)
5.2. Honorārs (bruto) EUR _______ (euro, centi)
6. Norēķinu
6.1. Samaksas termiņš: līdz 2017.gada 20.martam, pēc pieņemšanas–
nodošanas akta parakstīšanas, pārskaitot to uz Autora norādīto
kārtība
norēķinu kontu bankā.
6.2. Izmaksājot atlīdzību, Pasūtītājs ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli no
Līguma 5. punktā minētās bruto summas.
6.3. Attaisnotie izdevumi: ___% no honorāra summas.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
7. Līguma noslēgšanas pamatā ir vēlēšanās abpusēji sadarboties Līguma saistību izpildē, respektēt vienam otru,
uzticēties un izrādīt maksimālu pretimnākšanu gadījumos, kas nav un nevar būt paredzēti Līgumā.
8. Līdzēju saistības:
8.1. Pasūtītājs apņemas:
8.1.1. savlaicīgi nodrošināt Autoru ar informāciju un materiāliem, kas Autoram ir svarīgi un nepieciešami autordarba
veikšanai;
8.1.2. samaksāt Autoram autoratlīdzību Līguma 5.punktā noteiktajā apmērā un kārtībā.
8.2. Autors apņemas:
8.2.1. autordarbu veikt personīgi, apzinīgi, rūpīgi un pēc vislabākās gribas, izmantojot savas zināšanas, prasmes un
iemaņas, kā arī citus intelektuālos un materiālos līdzekļus;
8.2.2. veikt visus maksājumus, kas nepieciešami autordarba sagatavošanai un nodošanai Līguma 2.punktā minētajā
kārtībā, ja vien Līdzēji Līgumā nav tieši vienojušies par ko citu;
8.2.3. pēc Pasūtītāja pieprasījuma veikt izmaiņas Autora darbā;
8.2.4. nodot Autora darbu Līguma 2.punktā minētajā termiņā un kārtībā;
8.2.5. bez Pasūtītāja atsevišķas rakstiskas atļaujas Autora darbu neizmantot mērķiem, kas neatbilst šā Līguma
nosacījumiem, vai nodot to jebkurai trešajai personai jebkādai izmantošanai;
8.2.6. nododot Pasūtītājam Līguma rezultātā radīto autordarbu, atsavināt Pasūtītājam autortiesības Līguma 4.punktā
minētajā apjomā bez papildus atlīdzības. Gadījumā, ja Autors ir mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma
organizācijas biedrs, Autors garantē, ka par autordarba izveidi un izmantošanu neprasīs atlīdzību no organizācijas,
informēs organizācija par izņēmumu no tai nodotajām tiesībām un atbildēs par jebkurām šajā sakarā izvirzītajām
pretenzijām (tai skaitā materiāla rakstura);
8.2.7. patstāvīgi kārtot nepieciešamās sociālās apdrošināšanas iemaksas Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā, un Pasūtītājs nenes nekādu atbildību šajā sakarā. Autors ir informēts, ka fiziskajām
personām, kuru ienākums no autoratlīdzības ir sasniedzis normatīvajos aktos noteikto limitu mēnesī un
kuras nav darba attiecībās, jāreģistrējas VID pašnodarbinātās personas statusā un reizi ceturksnī jāveic
obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts budžetā normatīvajos aktos noteiktajā apmērā no brīvi
izraudzītas saņemtā ienākuma daļas.
8.3. Autors garantē un apliecina, ka autordarbs ir Autora jaunrades produkts un tā radīšanā nav nesankcionēti izmantotas
vai citādi aizskartas trešo personu tiesības. Pasūtītājs nenes nekādu atbildību pret trešajām personām šajā sakarā.
8.4. Publiskojot un izmantojot autordarbu, Pasūtītājam nav pienākums izvietot atsauci uz Autoru.
9. Līdzēju atbildība
9.1. Līdzēji apņemas godprātīgi pildīt ar Līgumu uzņemtās saistības. Ja kāds no Līdzējiem daļēji vai pilnībā nepilda ar
Līgumu uzņemtās saistības, tas atlīdzina otram Līdzējam visus ar to saistītos zaudējumus.
9.2. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja šī neizpilde radusies ārkārtēju apstākļu
(stihisku nelaimju, vētru, plūdu u.c. apstākļu un citi ar jēdzienu Force majeure apzīmējamie gadījumi) citu notikumu
(slimība (fiziskas personas slimības gadījumā iesniedzama ārsta izziņa), nelaimes gadījumi u.c.) ietekmes rezultātā,
kurus Līdzēji nevarēja paredzēt, novērst, ietekmēt un par kuru rašanos nenes atbildību vai arī Latvijas Republikas
Saeimas, valsts un pašvaldību kompetento iestāžu pieņemto vispārsaistošo normatīvo aktu rezultātā. Par minēto
apstākļu iestāšanos nekavējoši rakstiski jāinformē otrs Līdzējs vai jāiesniedz šajā punktā minēto gadījumu
apliecinoši dokumenti (slimības gadījumā – ārsta izziņa, u.c.).
10. Īpašie noteikumi
10.1. Pasūtītājam nav pienākums veikt autoratlīdzības samaksu par nekvalitatīvi veiktu autordarbu, Pasūtītājs ir tiesīgs
samazināt Līguma 5.punktā noteikto autoratlīdzību vai neveikt tās apmaksu, ja autordarbs nav nodots Līguma
2.punktā termiņā, nav veikts personiski vai pilnā apjomā, konstatēti būtiski mākslinieciskās kvalitātes trūkumi un var
konstatēt Autora vainu, kā arī ja iestājušies Līguma 9.2.punktā minētie apstākļi vai Autors nav ievērojis Līguma
Vispārīgo noteikumu 8.2.punkta apakšpunktu nosacījumus. Saskaņā ar augstākminēto tiek veikts Līguma 5.punktā
noteiktās autoratlīdzības pārrēķins, atbilstoši pieņemšanas – nodošanas aktā konstatētajam Līguma izpildes
faktiskajam stāvoklim.
10.2. Neviens no Līdzējiem nav tiesīgs nodot savas saistības, kas izriet no šī Līguma, trešajai personai, izņemot šajā
Līgumā tieši atrunātos gadījumos.
10.3. Līdzēji apņemas nodrošināt konfidencialitāti attiecībā uz šī Līguma finansiālajiem nosacījumiem.
10.4. Gadījumos, kad ir strīds un/vai nesakritība starp Līguma 5.punktā minētajām neto un bruto summām (nodokļu
izmaiņas, matemātiskā/drukas kļūda), noteicošā ir norādītā neto summa skaitļu izteiksmē.
11. Līguma darbības termiņš un citi noteikumi
11.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz pilnīgai un abpusējai Līguma saistību izpildei.
11.2. Līguma teksts var tikt mainīts vai papildināts, Līdzējiem savstarpēji vienojoties rakstveidā. Jebkura šāda
vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
11.3. Pasūtītājs var vienpusēji lauzt līgumu 7 (septiņas) darba dienas iepriekš par to informējot Autoru, ja Autors nav
nodevis autordarbu Līguma 2.punktā minētajā termiņā. Šādā gadījumā Pasūtītājam nav pienākums veikt jelkādu
atlīdzības daļas samaksu, bet Autoram ir pienākums atmaksāt avansā izmaksāto atlīdzību (ja tāda veikta).
11.4. Visi strīdi un domstarpības, kas varētu rasties starp Līdzējiem Līguma sakarā, ir risināmi pārrunu ceļā. Ja
vienošanās netiek panākta, strīds tiek risināts LR tiesā LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
11.5. Līgums sagatavots latviešu valodā 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem 2 glabājas pie Pasūtītāja, viens – pie Autora.
Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
12. Līdzēju rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs: VSIA „Latvijas Koncerti”

Autors

__________________________
Guntars Ķirsis

________________________
Iepirkuma LK-2017-5 uzvarētājs

PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS
Rīga

2017.gada 6.martā

Pasūtītājs: VSIA „Latvijas Koncerti”
Autors: Iepirkuma LK-2017-5 uzvarētājs, pers.kods ___________________
Līgums: 2017.gada 14.februāris, Autora līgums Nr. 5-4/175
Līguma priekšmets: Autors Pasūtītāja uzdevumā rada autora darbu – izveido apbalvojuma
„Lielā Mūzikas balva 2016” balvas (diplomi un deviņas sudraba
statuetes), turpmāk – autordarbs.

mēs, apakšā parakstījušies, sastādījām šo aktu par to, ka Līgumā paredzētajā laika periodā
Līguma prasības ir izpildītas pilnā apjomā un labā kvalitātē.
Autora darbs nodots Līgumā norādītājā formā un Līgumā norādītajā termiņā.
Par radīto autordarbu Autoram izmaksājama autoratlīdzība EUR ________ (euro, centi)
apmērā saskaņā ar Līguma 6.punkta noteikumiem, aprēķinot no šīs summas ___% kā ar
ienākuma gūšanu saistītos izdevumus un no atlikušās summas ieturot iedzīvotāju ienākuma
nodokli saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Minētā summa tiks pārskaitīta līdz 2017.gada 20.martam.

Autordarba atrašanās vieta: __________________________________________________

Pasūtītājs
VSIA „Latvijas Koncerti”
Atbildīgā persona

Autors

__________________________

__________________________
Iepirkuma LK-2017-5 uzvarētājs

