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AUTORA LĪGUMS NR. ____ 
                                                   /aizpilda PASŪTĪTĀJS/ 

 

Jelgavā                                                   2021.gada ___. ________ 
                                                                                                                                           /aizpilda PASŪTĪTĀJS/ 

Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestāde "Jaunrades nams "Junda"", reģistrācijas 

numurs 90000074738, Zemgales prospekts 7, Jelgava, LV-3001 direktores Ilzes Jaunzemes personā, 

kura rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādes "Jaunrades nams 

"Junda”” nolikumu (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses un  

 

  
(bērna vārds, uzvārds) 

turpmāk – AUTORS, no otras puses, 

 

 

(personas kods) 

 

 

(bērna deklarētā dzīves vieta)  

  

kura intereses un tiesības pārstāv tā likumiskais pārstāvis, 

 

 
(bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds)  

  

abi kopā vai atsevišķi turpmāk saukti „Puses”, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par autora 

mākslas darba 
               

  
(darba nosaukums) 

izmantošanu. 

 

I. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1. AUTORS apņemas PASŪTĪTĀJA vajadzībām bez autoratlīdzības nodot vizuālās mākslas darbu 

(turpmāk – Autora darbs) Vizuālās mākslas konkursa “Mēs esam Jelgava” rīkošanai – nodošanai 

iespieddarbos tipogrāfijā un eksponēšanai pilsētvidē, kā arī publicēšanai Jelgavas pilsētas 

pašvaldības publicitātes materiālos. 

 

II. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

2. AUTORS iesniedz Autora darbu PASŪTĪTĀJA prasībām atbilstošā formātā, kas noteikta 

vizuālās mākslas konkursa “Mēs esam Jelgava” nolikumā. 

3. AUTORS pēc Autora darba nodošanas saglabā tikai autora personiskās tiesības. 

4. AUTORS nav tiesīgs bez PASŪTĪTĀJA atsevišķas rakstveida atļaujas Autora darbu izmantot 

pats vai nodot to jebkurai trešajai personai jebkādai izmantošanai. 

5. AUTORS garantē, ka Autora darbs ir AUTORA jaunrades produkts, un tā radīšanā nav 

nesankcionēti izmantotas vai citādi aizskartas trešo personu autortiesības un ka Līgums nav 

pretrunā ar citiem par Līguma priekšmetu noslēgtiem līgumiem. PASŪTĪTĀJS nenes nekādu 

atbildību pret trešajām personām šajā sakarā. 

6. AUTORS piešķir PASŪTĪTĀJAM izņēmuma tiesības pilnībā ekskluzīvi bez atlīdzības uz 

Autora darba izmantošanu saskaņā ar autortiesību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. 

7. AUTORAM ir tiesības saņemt atpakaļ Autora darbu pēc viena kalendārā gada no Līguma 
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noslēgšanas brīža, vēršoties pie PASŪTĪTĀJA. Ja AUTORS noteiktā termiņā nelūdz 

PASŪTĪTĀJU atgriezt Autora darbu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības to iznīcināt. 

III. PUŠU ATBILDĪBA UN 

STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

8. PUSES savstarpēji ir atbildīgas par otrai PUSEI nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas 

PUSES, kā arī šīs PUSES Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai 

skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

9. Ja Puses nevar vienoties par domstarpību atrisināšanu pārrunu ceļā un vienošanās netiek panākta, 

strīds tiek nodots izskatīšanai atbilstoši piekritībai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

10. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus un 

saistības trešajām pusēm bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 

11. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja neizpilde radusies 

nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma 

noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai 

ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, 

kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo 

aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un 

stāšanās spēkā. 

IV.  PERSONU DATU APSTRĀDE 

12. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt 

Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu 

apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 

27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu 

apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības 

regula) prasības. 

13. Pārzinis personas datu apstrādei ir Jelgavas pilsētas pašvaldība (Jelgavas pilsētas pašvaldības 

interešu izglītības iestāde "Jaunrades nams "Junda""), adrese: Zemgales prospekts 7, Jelgava, 

LV-3001, tālrunis: +371 63022163, elektroniskā pasta adrese: junda@izglitiba.jelgava.lv.  

14. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis: +371 63005444, e-pasts: 

dati@jelgava.lv.  

15. Līgumā norādīto datu (vārds, uzvārds, personas kods, adreses, paraksts u.c.) apstrādes mērķi – 

konkursa īstenošana, informējot sabiedrību par konkursa norisi, veicinot bērnu un jauniešu 

mākslas iedzīvināšanu pilsētas kultūrvidē un mākslas jaunrades procesu un nodrošinot darbu 

eksponēšanu pilsētvidē, iespieddarbos tipogrāfijā un  publicējot Jelgavas pilsētas pašvaldības 

publicitātes materiālos. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir līgumsaistības un uzdevumu 

izpilde, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās 

pilnvaras, saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punktu un Izglītības 

likuma 17. panta pirmo daļu un trešās daļas 27. punktu. 

16. Personas dati var tikt nodoti iespieddarbos tipogrāfijā un eksponēšanai pilsētvidē, kā arī 

publicēšanai Jelgavas pilsētas pašvaldības publicitātes materiālos, kā arī konkursa darbu 

vērtēšanas komisijas locekļiem. 

17. Personas datu apstrādes ilgums ir atbilstošs Līguma darbības laikam vai līdz brīdim, kad pēc datu 

subjekta paziņojuma nepieciešams izbeigt konkrētu personas datu apstrādi, ja vien tās apstrādes 

nepieciešamību neparedz regulējošie normatīvie akti.   

18. AUTORAM kā datu subjektam ir tiesības: 

18.1. pieprasīt pārzinim piekļūt apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu 

labošanu un dzēšanu, iesniedzot pamatojumu šim lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos 

lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret personas datu apstrādi; 

mailto:junda@izglitiba.jelgava.lv
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18.2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā;  

18.3. iepazīties ar papildus informāciju par personas datu apstrādi Jelgavas pilsētas pašvaldības 

tīmekļa vietnē: http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/personas-datu-

aizsardziba/. 

 

V. LĪGUMA LAUŠANA PIRMS TERMIŅA 

19. Puses var lauzt Līgumu, rakstveidā vienojoties. 

20. Puses var lauzt Līgumu vienpusēji, ja kāda no Pusēm nepilda tai nolīgtās saistības, paziņojot par 

to vainīgajai Pusei rakstveidā un pienācīgā kārtā 5 (piecas) dienas iepriekš. 
 

VI. CITI NOTEIKUMI 

21. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā Autora darba publicēšanas laikā.  

22. Līguma nosacījumus var grozīt vai papildināt Līguma darbības laikā tikai Pusēm rakstiski 

vienojoties. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi pēc to abpusējas parakstīšanas kļūst par tā 

neatņemamu sastāvdaļu. 

23. Līgums sagatavots divos eksemplāros uz 2 (divām) lapas pusēm, katrai Pusei pa vienam 

eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.    

 

VII. PUŠU PARAKSTI 
 

  PASŪTĪTĀJS          AUTORS  

Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības 

iestāde "Jaunrades nams "Junda"" 

kura intereses un tiesības pārstāv likumiskais 

pārstāvis 

Reģ. Nr. 90000074738  

Zemgales prospekts 7, Jelgava, LV-3001 Vārds, uzvārds 

 

 

  

_______________________/I. Jaunzeme/                 ______________________________/________________/ 

  (paraksts un tā atšifrējums) 

     

 

 

 


