VL – 42/02

Lapa 1 no 4
Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra /
Latvijas Autoru apvienība
A.Čaka iela 97, Rīga, LV-1011, Latvija
Reģistrācijas Nr. 40008043690
Tel.:+371 67506131; fakss + 371 67315620
Norēķinu konts: LV28 HABA 0001 4080 30477,
Hansabanka, kods: HABALV22

LĪGUMS
par autora mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu
Biedrība “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autoru apvienība”,
turpmāk līguma tekstā saukta AKKA/LAA, no vienas puses, un autortiesību subjekts (autors, autora
mantinieks vai cits autora tiesību pārņēmējs)
vārds, uzvārds, ( juridiskai personai – nosaukums)
......................................................................................................................................................................
personas kods, (juridiskai personai reģ.Nr).................................................................................................
pases dati .................................................. (sērija)............................................................ (izdošanas gads)
............................................................................................................................................ (izdevējiestāde)
deklarētā adrese ........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
faktiskā dzīves vietas adrese ....................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
e-pasts ........................................................ telefons ....................................................................................
banka .......................................................... konts.......................................................................................
autora pseidonīms/i (grupa) .......................................................................................................................
ja līgumslēdzējs ir autora mantisko tiesību mantinieks vai cits autora mantisko tiesību pārņēmējs,
Autors ar parakstu apliecina tos darbu

autora vārds, uzvārds .................................................................................................................................
veidus, attiecībā uz kuriem
AKKA/LAA tiek pilnvarota īstenot

autora tiesību kolektīvo pārvaldījumu.
autora pseidonīms/i.....................................................................................................................................
Katrs autors pats izvēlas tos darbu
veidus, uz kuriem attieksies līgums.

turpmāk līguma tekstā saukts Autors, no otras puses, noslēdzot šo līgumu, vienojas par sekojošo:
1.
Līguma priekšmets
1.1.

Ar šo līgumu Autors pilnvaro AKKA/LAA īstenot savas izņēmuma tiesības izsniegt atļaujas
(licences) savu esošo un nākotnē radīto izziņoto

muzikālo darbu ar vai bez teksta (ieskaitot muzikāli dramatisku darbu atsevišķos skaņdarbus)
.................................................................................................................................................. (paraksts);
dramatisko un muzikāli dramatisko darbu ......................................................................... (paraksts);
literāro darbu ......................................................................................................................... (paraksts);
horeogrāfisko, pantomīmas un mīmisko darbu .................................................................. (paraksts);

Līguma punktā uzskaitīti Autortiesību
Lapatiesību
2 noveidi.
4
likumā definētie
Katram tiesību veidam atbilst viens
vai vairāki darba izmantošanas veidi,
kostīmu un scenogrāfijas darbu ...........................................................................................
(paraksts);
kurus veicot, tiek
izmantota attiecīgā
autora tiesība. Ar savu parakstu pie
audiovizuālo darbu ................................................................................................................
(paraksts);
katras attiecīgā
tiesību veida autors
apliecina, ka attiecīgās tiesības tiek
tēlotājas mākslas un lietišķās mākslas darbu ......................................................................
(paraksts);
uzticētas. AKKA/LAA.
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fotogrāfijas darbu ..................................................................................................................
(paraksts);
Tieši vai ar jebkuras tehniskas ierīces
palīdzību, vai procesa
izmantošanai, tos:
1.1.1. publiski izpildot

starpniecību veikts autora darba atskaņojums vai cits
izmantojums ārpus ierastā ģimenes loka. Galvenokārt aptver
darbu izmantošanu koncertos, diskotēkās, sarīkojumos, kā arī
...........................................................................................................
(paraksts);
izpildījumu kā fona mūziku kafejnīcās,
veikalos, birojos utt.

1.1.2. raidot ēterā vai retranslējot ........................................................................................
(paraksts);
Autora darba raidīšana ēterā radio, televīzijā un attiecīgo
programmu retranslēšana kabeļtīklos.
1.1.3. publiskojot ....................................................................................................................
(paraksts);
Jebkura darbība, ar kuru tieši vai ar attiecīgas
tehniskas ierīces
1.1.4. reproducējot .................................................................................................................
(paraksts);

1.1.5. publicējot (izņemot darbu pirmpublicēšanu)

palīdzību, darbs tiek padarīts pieejams sabiedrībai. Galvenokārt
tiek attiecināta uz darbu izmantošanu interneta
vidē.
................................................................
(paraksts);

Autortiesību objekta
vienasvietā
kopijasun
vaiindividuāli
vairāku kopiju
1.1.6. padarot pieejamus publikai pa vadiem vai citādi individuāli
izraudzītā
izgatavošana ar jebkuriem līdzekļiem jebkādā formā un mērogā,
izraudzītā laikā ..............................................................................................................
(paraksts);
pilnībā vai daļēji, arī autortiesību objekta
vai tā daļas īslaicīga
vai pastāvīga uzglabāšana elektroniskā veidā, kā arī trīsdimensiju

1.1.7. iznomājot, izīrējot vai publiski patapinot (vizuālās
mākslas
darbus)no.....................................
kopijas
izgatavošana
divdimensiju objekta vai divdimensiju
kopijas
izgatavošana
no
trīsdimensiju objekta.
Ietver sevī gan
........................................................................................................................................
(paraksts);

darbu reproducēšanu CD, gan darbu kopiju izplatīšanu
veidā, t.i.,.......................................
piedāvājot darbus lejupielādēt internetā.
audiovizuālajos darboselektroniskā
(sinhronizācija)

1.1.8. muzikālus darbus iekļaujot
........................................................................................................................................ (paraksts).

Autora darbu izmantošana interneta vidē, proti, muzikālo darbu

1.2.

Parādoties jaunam darbu izmantošanas veidam,
pēc vispārpieņemtās
prakses
straumēšanakas
gan atsevišķu
dziesmu vai klipu veidā,
gan tiek
tīmekļapraides
(webcasting)
vai
vienlaicīgas
raidīšanas
administrēts kolektīvā pārvaldījuma ceļā, bet nav paredzēts punktā 1.1. un tā apakšpunktos, tiek
(simulcasting) ietvaros, tāpat arī literāro un vizuālo darbu
uzskatīts, ka Autors ir pilnvarojis AKKA/LAA
izsniegt
atļaujas
izmantošana
interneta
vietnēs.uz darba izmantošanu šajā
veidā, ja AKKA/LAA to administrē.

1.3.

Ar šo līgumu AKKA/LAA tiek pilnvarota
autora
vārdāpieejamību
saņemt bibliotēkās.
arī atlīdzību,
autoram
uz jebkura
veida darbu
Autorakas
tiesības
saņemt atlīdzību
pienākas Latvijas Republikas un citu par
valstu
aktos saskaņā
paredzētajos
gadījumos,
kad
darbunormatīvajos
publisko patapinājumu
ar Autortiesību
likumu ir
administrējamas
tikai kolektīvi.
autora mantiskās tiesības administrējamas
tikai kolektīvi
(darbu reproducēšana personiskai
lietošanai, vizuālās mākslas oriģināldarbu tālākpārdošana, publiskais patapinājums un tamlīdzīgi
darbu izmantošanas veidi).
Muzikāla darba izmantošana, iekļaujot to audiovizuālā darbā. Visbiežāk –

Noma un īre attiecas uz vizuālajiem darbiem, savukārt publiskais patapinājums –

2. Pilnvarojuma apjoms

mūzikas izmantošana mākslas filmā, animācijas filmā utt.

2.1.

AKKA/LAA netiek pilnvarota izsniegt atļaujas Autora darbu izmantošanai reklāmas veidošanā.

2.2.

Autors pilnvaro AKKA/LAA izsniegt atļaujas (licences) darbu izmantošanai Latvijas
Republikas teritorijā un citās valstīs, ja konkrētais darbu veids attiecīgajā valstī tiek administrēts
kolektīvi un AKKA/LAA ir noslēgts līgums ar attiecīgo mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma
organizāciju.

2.3.

AKKA/LAA ir tiesīga pārpilnvarot citas mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas,
pamatojoties uz organizāciju starpā noslēgtajiem līgumiem.

2.4.

Lai aizsargātu Autora tiesības, AKKA/LAA ir tiesīga pārstāvēt Autoru tiesību aizsardzības
iestādēs, savā vārdā un bez īpaša papildus pilnvarojuma izpildīt visas procesuālās darbības, tajā
skaitā vest lietas tiesā, pilnīgi vai daļēji atteikties no prasības, grozīt prasības priekšmetu, celt
pretprasību, pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, noslēgt izlīgumu, nodot lietu šķīrējtiesai, pārsūdzēt
tiesas nolēmumus apelācijas un kasācijas kārtībā, iesniegt izpilddokumentus piedziņai, saņemt
piespriesto naudu vai mantu, izbeigt izpildu lietvedību.

2.5.

AKKA/LAA ir tiesīga pārpilnvarot trešo personu gadījumos, kad tas nepieciešams līgumā
noteikto pienākumu veikšanai.
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3. AKKA/LAA saistības
3.1.

AKKA/LAA apņemas izsniegt Autora darbu izmantošanas atļaujas (licences), kā arī iekasēt
atlīdzību saskaņā ar tai saistošajām normām (tarifiem) un darbu izmantošanas noteikumiem.

3.2.

AKKA/LAA apņemas izmaksāt Autoram pienākošos atlīdzību saskaņā ar tai saistošajiem
sadales noteikumiem, no iekasētajām summām veikt visas nodokļu un nodevu samaksas, kas
AKKA/LAA jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.3.

AKKA/LAA apņemas tiesību pārvaldīšanas izdevumu segšanai (kuros neietilpst līguma
3.2.punktā minēto nodokļu un nodevu samaksas) ieturēt no iekasētajām summām ne vairāk par
25 (divdesmit pieciem) procentiem.

3.4.

Pēc Autora pieprasījuma sniegt informāciju par viņa darbu izmantošanu, kā arī sadalītās un
izmaksātās autoratlīdzības apmēru iepriekšējā kalendārā gada laikā.

3.5.

AKKA/LAA nav pienākums katra ar šo līgumu aptvertā Autora mantisko tiesību pārkāpuma
gadījumā īstenot Autora tiesību aizsardzību tiesību aizsardzības iestādēs, par tiesvedības
nepieciešamību izlemj AKKA/LAA.
4. Autora saistības

4.1.

Autors apņemas patstāvīgi neīstenot nevienu no tiesībām, kuras ar šo līgumu ir pilnvarojis
īstenot AKKA/LAA, kā arī nepilnvarot trešās personas īstenot šīs tiesības.

4.2.

Autors apņemas atzīt par saistošu AKKA/LAA rīcību, kas veikta šī līguma ietvaros, kā arī atzīt
par saistošu citu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju rīcību, kura izriet no
AKKA/LAA un šo organizāciju starpā noslēgtajiem līgumiem, starptautiskajiem līgumiem,
konkrētās valsts likumdošanas un tiesību kolektīvā pārvaldījuma prakses attiecīgajā valstī.

4.3.

Autors apņemas sniegt AKKA/LAA visu nepieciešamo informāciju, kura nepieciešama tās
darbībai dotā pilnvarojuma ietvaros, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar:

4.3.1. veikt visu savu darbu reģistrāciju saskaņā ar AKKA/LAA darbu reģistrācijas noteikumiem;
4.3.2. sniegt informāciju par noslēgtajiem muzikālo darbu izdevniecības līgumiem, dramatisko un
muzikāli dramatisko darbu iestudējuma līgumiem un līgumiem par literāro darbu pirmpublicēšanu;
4.3.3. sniegt Autora rīcībā esošo informāciju par darbu izmantošanu ārpus Latvijas Republikas
teritorijas;
4.3.4. sniegt informāciju par dzīvesvietas, vārda, uzvārda, bankas rekvizītu, telefona, e-pasta
izmaiņām.
4.4.

Autors apņemas neveikt tādas darbības, kas var kaitēt AKKA/LAA darbībai un reputācijai.

4.5.

Reģistrējot atvasinātu darbu AKKA/LAA, Autoram ar rakstveida dokumentiem jāapliecina, ka
viņš ir saņēmis visas nepieciešamās atļaujas no citiem tiesību subjektiem.

4.6.

Autors, slēdzot šo līgumu, piekrīt, ka viņa tiesības Latvijas Republikas teritorijā tiks pārvaldītas
saskaņā ar AKKA/LAA statūtiem, AKKA/LAA biedru kopsapulces lēmumiem, AKKA/LAA
padomes lēmumiem un citiem AKKA/LAA iekšējiem normatīvajiem dokumentiem un Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem, bet ārvalstīs – saskaņā ar attiecīgās valsts kolektīvā
pārvaldījuma organizācijas statūtiem un attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem.
5. Līguma izbeigšana un zaudējumu atlīdzināšana

5.1.

Autors ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo līgumu, par to rakstveidā brīdinot 6 (sešus) mēnešus
iepriekš.

5.2.

Ja Autors izbeidz līgumu ar AKKA/LAA, visas AKKA/LAA iepriekš izsniegtās atļaujas
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(licences) un noslēgtie licences līgumi, tai skaitā 5.1. punktā minēto sešu mēnešu laikā
izsniegtās atļaujas un noslēgtie līgumi, paliek spēkā līdz to termiņa beigām.
5.3.

AKKA/LAA ir tiesīga vienpusēji izbeigt līgumu nekavējoties, nosūtot par to Autoram rakstisku
paziņojumu, ja Autors:

5.3.1. šī līguma darbības laikā ir apzināti sniedzis AKKA/LAA nepatiesu informāciju;
5.3.2. nepilda no līguma izrietošās saistības.
5.4.

Ja AKKA/LAA izbeidz līgumu 5.3. punkta apakšpunktos minēto iemeslu dēļ vai cieš
zaudējumus tādēļ, ka Autors pārkāpj šī līguma nosacījumus, tā ir tiesīga ieturēt no Autoram
savāktās atlīdzības summu, kura sedz zaudējumus, kas Autora rīcības dēļ radīti AKKA/LAA.

5.5.

Pārējos gadījumos līguma izbeigšanu un zaudējumu atlīdzināšanas kārtību reglamentē spēkā
esošie normatīvie akti.
6. Citi nosacījumi

6.1.

Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

6.2.

Izmaiņas un papildinājumi līgumā jānoformē rakstveidā.

6.3.

Ar šī līguma noslēgšanu zaudē spēku iepriekšējais pušu starpā noslēgtais līgums “PAR
AUTORTIESĪBU AIZSARDZĪBU”.

6.4.

Lai sasniegtu šī līguma mērķus, Autors atļauj veikt viņa personas datu apstrādi, kā arī piekrīt, ka
viņa sniegtie dati tiek nodoti citu valstu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām
saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par personas datu aizsardzību.

6.5.

Slēdzot šo līgumu, Autors apliecina, ka par šī līguma priekšmetu nav noslēgts neviens cits
līgums ar trešajām personām.

6.6.

Autoram, noslēdzot šo līgumu, ir pienākums rakstveidā informēt AKKA/LAA par atļaujām
(licencēm), kuras izsniedzis Autors (vai viņa pilnvarots pārstāvis) un kuras attiecas uz Autora
darbu izmantošanu nākotnē.
7. Pušu paraksti

AKKA/LAA vārdā
uz pilnvaras Nr. ______ pamata:

Autors:

_________________________________
(vārds, uzvārds)

_________________________________
(paraksts)

Zīmogs:
Rīgā 20_____.gada __________________

______________________________
(paraksts)

