Līgums Nr. ___________
Dizaina izstrādes līgums
Pilsēta,

20___. gada ___.__________________

Juridiskas vai fiziskas personas rekvizīti, (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes
locekļa/priekšsēdētāja vārds, uzvārds personā (personas kods: ________), kas rīkojas uz
statūtu pamata, no vienas puses, un
Juridiskas
vai
fiziskas
personas
rekvizīti,
(turpmāk – Autors),
tās
valdes
locekļa/priekšsēdētāja vārds, uzvārds personā (personas kods: ________), kas rīkojas uz
statūtu pamata, no otras puses, turpmāk arī kopā saukti – Puses,
noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Autors apņemas izpildīt un nodot pasūtīto darbu, kas izpaužas kā
dizaina izstrāde (turpmāk – Darbs) saskaņā ar Līguma noteikumiem.
1.2. Kopā ar izpildīto Darbu Autors nodod Pasūtītājam visas Autora mantiskās tiesības uz
Darbu saskaņā ar Līguma noteikumiem un balstoties uz Latvijas normatīvajiem aktiem.
1.3. Darbam ir jāatbilst Pasūtītāja norādījumiem. Darba apraksts, raksturojums, kā arī citas
prasības, kurām Darbam ir jāatbilst, ir norādītas Līguma 1. pielikumā “Autora uzdevums”.
1.4. Līgumā un tā pielikumos ar terminu “Darbs” tiek apzīmēti visi autordarbi, kurus Autors
radījis, izpildot Līguma noteikumus, tajā skaitā dizaina darbi, lietišķās mākslas darbi,
audiovizuālie darbi, zīmējumi, plastiskie un dekoratīvās mākslas darbi un citi mākslas darbi,
fotogrāfiskie darbi, kā arī minēto mākslas darbu, pilsētbūvniecības, arhitektūras, dārzu, parku
un ainavu dizaina skices, projekti un risinājumi, kas saskaņā ar Latvijas normatīvajiem
aktiem ir atzīstami par autora darbiem.
2. Līguma noteikumi
2.1. Visas Līgumā minētās Autora mantiskās tiesības tiek nodotas Pasūtītājam, izņemot
Līguma 2.2. punktā norādītajā gadījumā.
2.2. Autors saglabā visas mantiskās tiesības uz Darbu, kurus Pasūtītājs ir atteicies pieņemt
Līguma 3.2. punktā noteiktajā kārtībā.
2.3. Autors nodrošina un garantē, ka Pasūtītājs iegūst mantiskās tiesības uz Darbu, kuru
Autors vai trešās personas tā uzdevumā radījušas attiecīgā Darba uzdevuma ietvaros.
3. Pušu tiesības un pienākumi
3.1. Autors apņemas izpildīt Pasūtītāja norādīto Darbu, un Pasūtītājs apņemas izmaksāt
Autoram honorāru (turpmāk – Honorāru), ievērojot šādus posmus:
3.1.1. Autors apņemas radīt skices projektu (vismaz 3 (trīs) varianti) pēc Pasūtītāja
norādījumiem, kas nododams Pasūtītājam līdz 20___. gada ___.__________________, un
Pasūtītājs apņemas par padarīto Darbu izmaksāt 35% (trīsdesmit piecus procentus) no
Līgumā norādītā Honorāra kopsummas;
3.1.2. Autors apņemas pilnībā izstrādāt dizaina risinājumu, kas nododams Pasūtītājam līdz
20___. gada ___.__________________, un Pasūtītājs apņemas par padarīto Darbu izmaksāt
45% (četrdesmit piecus procentus) no Līgumā norādītā Honorāra kopsummas;
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3.1.3. Autors apņemas pielāgot Līguma 3.1.2. punktā izstrādāto dizaina risinājumu
realizācijas nosacījumiem un veikt autoruzraudzību realizācijai, kas nododams Pasūtītājam
līdz 20___. gada ___.__________________, un Pasūtītājs apņemas par padarīto Darbu
izmaksāt 20% (divdesmit procentus) no Līgumā norādītā Honorāra kopsummas.
3.2. Autors pēc katra Darba posma pabeigšanas izsniedz Pasūtītājam pieņemšanai Darbu, ko
noformē ar Līguma 2. pielikumā pievienoto nodošanas – pieņemšanas aktu (turpmāk – Akts).
3.3. Noslēdzot jebkuru no Līguma 3.1. punktā minētajiem Darba posmiem, kas ietver
attiecīgajā posmā izpildītā Darba nodošanu Pasūtītājam un paredzētā Honorāra izmaksu
Autoram, Puses var savstarpēji vienoties par nākamā posma turpināšanu vai par Līguma
laušanu.
3.4. Kopā ar izpildīto Darbu Autors apņemas nodot Pasūtītājam visas Autora mantiskās
tiesības uz Darbu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
3.5. Par izpildītu Darbu Autoram ir tiesības saņemt Honorāru saskaņā ar Līguma
noteikumiem.
3.6. Par katra Darba posma izpildi Pasūtītājs apņemas izmaksāt Autoram Honorāru saskaņā ar
Līguma noteikumiem.
4. Norēķinu kārtība
4.1. Puses ir vienojušās, ka kopējā Honorāra summa par Darbu ir EUR ___________ (summa
ar vārdiem), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis Latvijas normatīvajos aktos noteiktajā
apmērā.
4.2. Pasūtītājs izmaksā Autoram Honorāru 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Akta par katru
Darba posmu abpusējas parakstīšanas, kas norādīts Līguma 3.2. punktā uz Autora norādīto
bankas kontu.
5. Pušu atbildība un strīdu risināšanas kārtība
5.1. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar Līgumu, Puses risina pārrunu ceļā. Ja
Puses 30 (trīsdesmit) darbdienu laikā nepanāk vienošanos strīdīgajos jautājumos pārrunu
ceļā, strīdu Puses risina Latvijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5.2. Puses ir viena otrai atbildīgas par savu līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, un
tām ir savstarpēji jāatlīdzina visi ar to saistītie zaudējumi, izņemot gadījumus, kas tieši
paredzēti Līgumā.
6. Nepārvarama vara
6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un
kuru nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Puses par nepārvaramas varas apstākļiem
uzskata dabas stihijas (zemestrīces, plūdus u. tml.), jebkāda veida karadarbību, terora aktus
u.tml.
6.2. Nepārvaramas varas apstākļu pierādīšanas pienākums gulstas uz to Pusi, kura uz tiem
atsaucas.
6.3. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Līgumā paredzēto saistību izpildes
termiņi tiek pagarināti atbilstoši šo apstākļu darbības laikam.
6.4. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos vai izbeigšanos otra Puse tiek informēta
rakstveidā 3 (trīs) kalendāro dienu laikā, skaitot no šādu apstākļu iestāšanās vai izbeigšanās.
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7. Līguma spēkā stāšanās, grozīšana un laušanas kārtība
7.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
7.2. Līgumu var grozīt tikai ar Pušu rakstveida vienošanos, kuru noformē kā Līguma
pielikumu.
7.3. Līgumu var izbeigt pirms termiņa:
7.3.1. Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties;
7.3.2. Latvijas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
7.4. Puses ir tiesīgas vienpusēji izbeigt Līgumu, ja pēc kāda no Līguma 3.1. punktā minētā
Darba posma noslēgšanas kāda no Pusēm nav apmierināta ar sadarbību. Līguma laušana
neatbrīvo no attiecīgā Līguma 3.1. punktā minētā iesāktā Darba posma saistību izpildes.
8. Nobeiguma noteikumi
8.1. Līgums ietver Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir to izlasījušas, piekrīt visiem tā punktiem
un apstiprina, to parakstot.
8.2. Puses paraksta katru Līguma lappusi.
8.3. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas tām kļuvusi zināma
Līguma darbības laikā, izpildot Līgumā paredzētās saistības.
8.4. Visos citos jautājumos, kas nav paredzēti Līguma noteikumos, Puses ievēro Latvijā
spēkā esošos normatīvos aktus.
8.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem nonāk pretrunā ar Latvijā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem vai zaudē savu juridisko spēku, Pusēm ir jārīkojas atbilstoši
attiecīgajām normatīvo aktu prasībām, tomēr tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu
juridisko spēku.
8.6. Jebkuri paziņojumi saistībā ar Līgumu iesniedzami Pusēm rakstveidā un tie uzskatāmi
par saņemtiem, ja saņemts adresāta apliecinājums, vai, ja nosūtīts ierakstīts sūtījums, tad
7 (septiņas) kalendārās dienas pēc nodošanas pastā.
8.7. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 5 (piecām) lapām, tajā skaitā Līguma
1. pielikuma “Autora uzdevums” un 2. pielikuma “Darba nodošanas – pieņemšanas akts par
Darba pirmo/otro/trešo posmu”, 2 (divos) eksemplāros. Katra Puse saņem 1 (vienu) Līguma
eksemplāru. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
Pušu rekvizīti:
Pasūtītājs:

Autors:

Pušu paraksti:
Pasūtītājs:

Autors:

4
1. pielikums
20__. gada __._________ līgumam Nr. _________
“Dizaina izstrādes līgums”

Autora uzdevums
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2. pielikums
20__. gada __._________ līgumam Nr. _________
“Dizaina izstrādes līgums”

Darba nodošanas – pieņemšanas akts par Darba pirmo/otro/trešo posmu
Rīgā,

20__. gada ___._____________

Fiziskas vai juridiskas personas rekvizīti, (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes
locekļa/priekšsēdētāja vārds, uzvārds personā (personas kods: ________), kas rīkojas uz
statūtu pamata, no vienas puses, un
Fiziskas vai juridiskas personas
rekvizīti, (turpmāk – Autors), tās valdes
locekļa/priekšsēdētāja vārds uzvārds personā (personas kods: ________), kas rīkojas uz
statūtu pamata, no otras puses, turpmāk arī kopā saukti – Puses, sastāda šādu nodošanas –
pieņemšanas aktu (turpmāk – Akts):
1. Puses ir 20___. g. ____._____________ (datums) noslēgušas Dizaina izstrādes
līgumu Nr. ____ (turpmāk – Līgums).
2. Puses konstatē, ka Autors ir veicis Darba pirmo/otro/trešo posmu saskaņā ar Līgumu.
3. Darba rezultāts ir pievienots Aktam kā Akta neatņemama sastāvdaļa.
4. Akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
5. Akts sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, Pasūtītājam un Autoram pa
1 (vienam) eksemplāram. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
Pušu rekvizīti:
Pasūtītājs:

Autors:

Pušu paraksti:
Pasūtītājs:

Autors:

