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LĪGUMS 
 par fotoatt ēlu nodošanu un mantisko autorties ību atsavin āšanu 

 
Kocēnu novada Kocēnu pagastā                                                            Datums 
 
 
Kocēnu novada dome (reģ. Nr.90009114171), turpmāk tekstā „Pašvaldība”, kuru, 
pamatojoties uz pašvaldības nolikuma un likuma „Par pašvaldībām” pamata, pārstāv domes 
priekšsēdētājs Jānis Olmanis, no vienas puses, un Jānis Bērziņš, personas kods ________ - 
___________, adrese: ___________________________________________, turpmāk 
tekstā „Autors”, no otras puses, turpmāk līguma tekstā abas kopā sauktas Puses, katra 
atsevišķi Puse, noslēdz šādu līgumu, ar saistošo spēku Pušu tiesību un saistību 
pārņēmējiem, pārmantotājiem un pilnvarniekiem, par sekojošo (turpmāk tekstā līgums): 
 
 

1. Līguma priekšmets 
 
1.1. Autors nodod Pašvaldībai un Pašvaldība pieņem bezmaksas lietošanai pēc Pašvaldības 
ieskatiem Autora darbus - fotoattēlus (turpmāk tekstā Darbi), kurus Autors iesniedza 
Pašvaldības 2012. gadā organizētajā fotokonkursā „Kocēnu novada fotokonkurss”. Darbu 
(fotogrāfiju) kopijas uz atsevišķām lapām (kopskaitā 1) ir pievienotas līgumam un ir līguma 
neatņemamas sastāvdaļas. Darbi ir uzskatāmi par nodotiem Pašvaldībai līguma spēkā 
stāšanās dienā. Pusēm vienojoties, darbu izmantošanas reižu skaits tiek noteikts 
neierobežots. 
1.2. Ņemot vērā Autortiesību likuma 16. panta otrajā daļā noteikto, Autors bez atlīdzības 
nodod Pašvaldībai visas savas mantiskās autortiesības uz Darbu un tā izmantošanu, kas 
noteiktas Autortiesību likuma 15. panta pirmajā daļā. Autora mantiskās autortiesības, kas 
attiecināmas uz Darbiem un to izmantošanu, tiek nodotas Pašvaldībai un pāriet Pašvaldības 
īpašumā līguma spēkā stāšanās dienā. 
1.3. Puses vienojas, ka Līguma 1.1. punktā noteikto Darbu oriģināli, kurus Autors iesniedza 
Pašvaldības 2012. gadā organizētajā fotokonkursā „Kocēnu novada fotokonkurss” un kurus 
nodod Pašvaldībai ar līgumu, tiek nodoti glabāšanai Kocēnu novada domes krājumos. 
 
 

2. Pušu garantijas 
 
2.1. Autors garantē nepieprasīt no Pašvaldības jebkādu atlīdzību un/vai kompensāciju 
papildus tai, kas noteikta līguma 5.1. punktā, par līgumā noteikto Darbu izgatavošanu un 
nodošanu Pašvaldībai un Autora mantisko autortiesību atsavināšanu par labu Pašvaldībai un 
turpmāku šo tiesību un Darba izmantošanu, kā arī garantē nekāda veidā netraucēt, 
neierobežot un neapgrūtināt Pašvaldībai Darbu un uz to attiecināmo mantisko autortiesību, 
kas atsavinātas par labu Pašvaldībai ar līgumu, izmantošanu pēc Pašvaldības ieskatiem. 
2.2. Parakstot līgumu, Autors apliecina un garantē, ka Darbi ir Autora radīti Darbi un, ka 
Autoram ir visas tiesības noslēgt līgumu un uzņemties tajā noteiktās saistības. 
2.3. Gadījumā, ja trešās personas izvirza jebkādas prasības un/vai pretenzijas attiecībā par 
Darba autortiesībām un to pārkāpumu jautājumiem jebkādā aspektā, tad visu un jebkādu 
atbildību par to uzņemas Autors personiski. 
2.4. Pašvaldība garantē nenodot Darbu trešajām personām, ja tas saistīts ar Darba 
izmantošanu komercdarbībā bez saskaņojuma ar Autoru, izņemot gadījumus, kad trešajām 
personām tiek nodoti tirdzniecībai un tālākai izplatīšanai pēc Pašvaldības pasūtījuma 



gatavoti Kocēnu novada domes prezentācijas materiāli un suvenīri (kartiņas, bukleti, 
brošūras, grāmatas, kalendāri, plakāti u.c.) uz kuriem un/vai kuros ir attēlots (izmantots) 
Darbs. 
 
 

3. Pušu atbild ība un str īdu risin āšanas k ārt ība 
 
3.1. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties līguma darbības laikā, Puses risina 
pārrunu ceļā. Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie 
izšķirami tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
3.2. Puses ir atbildīgas par tām līgumā noteikto saistību izpildi. 
 
 

4. Līguma sp ēkā stāšanās, groz īšanas, papildin āšanas un laušanas k ārt ība 
 
4.1. Līgums stājas spēkā (datums) un līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku, bet jebkurā 
gadījumā ne mazāk kā uz 100 (viens simts) gadiem, skaitot no līguma spēkā stāšanās 
dienas. 
4.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta abām 
Pusēm. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par līguma 
neatņemamu sastāvdaļu. 
4.3. Puses var izbeigt līgumu, rakstveidā vienojoties. 
 
 

5. Citi noteikumi 
 
5.1. Par Darba izgatavošanu un nodošanu Pašvaldībai, Autoram tiek noteikta samaksa LVL 
5,00 (piecu latu) apmērā. Pašvaldība apmaksu veic ieskaitot to Autora kontā 
LV__________________________, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no līguma spēkā 
stāšanās dienas. 
5.2. Katra Puse apņemas neveikt nekādas darbības, kuras tieši vai netieši var nodarīt 
zaudējumus otras Puses interesēm. 
5.3. Autors garantē neizmantot savas personiskās tiesības uz vārdu (LR Autortiesību likuma 
14. panta pirmās daļas 4. punkts) attiecībā uz Darba izmantošanu. 
5.4. Jautājumi, kas nav atrunāti šajā līgumā, tiek atrisināti saskaņā ar spēkā esošajiem 
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
5.5. Autors atzīst saistības, kuras viņš uzņēmies saskaņā ar līgumu. 
5.6. Līgums sagatavots un parakstīts (2) divos eksemplāros, katrs uz divām lapām, pa 
vienam eksemplāram katrai Pusei, un tiem abiem ir vienāds juridisks spēks. 
 
Pielikumi : 
Darbu (fotogrāfiju) kopijas uz 1 (vienas) lapas. 
 
 
6. Pušu rekviz īti un paraksti 
PAŠVALD ĪBA                                                                                     AUTORS 
Kocēnu novada dome                                                                    Jānis B ērziņš 
Reģistr ācijas Nr. 90009114171                                               Personas kods __________ 
Alejas iela 8, Koc ēni, Koc ēnu pag., Koc ēnu nov.                Adrese 
 
_________________/Jānis Olmanis/                           ____________ __/Jānis B ērziņš/ 
 


